Referat fra motocross regionsmøde Sjælland nord og syd
Ungdomsringens motoraktivitet
Tirsdag den 6 – 12-2011 kl. 19,00 i Hedeboparkens FC
Københavnsvej 106B 4000 Roskilde
Fremmødte klubber: Hedeland, Gribskov, Vestvolden, Gørlev, Kalundborg, Ishøj, Rindsted, Bandholm,
Hedeboparkens FC , Hvidebæk og Lågerup.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.

Valg af mødeleder: Henning Hansen Vestvolden UK.
Valg af referent: Tommy Lorentsen Hvidebæk /Kalundborg.
Godkendelse af referat fra den 4 – 10 . 2011: OK referatet taget til efteretning.
Valg af arbejdsgruppemedlemmer: Bjarne Brylle Lågerupbanen stopper efter mange år.
Jan Frandsen Hedeland overtager Sjælland syd valgt for 2 år.Hvor Ishøjs Michael H. er valgt som
suppleant 1 år.Tommy Lorentsen Hvidebæk genvalgt Sjælland nord for 2 år. Hvor Hedeboparkens
Johnny Poulsen er valgt som suppleant 1 år. Hovedstadsregionen er det Benny Nielsen Gribskov,
ikke på valg. Så der er stadig 3 arbejdsgruppemedlemmer fra Sjælland.
5. Opbakning til de beslutninger som der blev vedtaget i Lågerup: Region Sjælland vil stadig væk køre i
Ungdomsringen Motoraktivitet i 2012. Region Sjælland vil ikke køre med i Dm kval. 2012 og derfor
vil Sjælland ikke afvikle DM i motocross i 2012. Alle Klubberne bakkede op omkring dette.
Klubberne vil køre Sjælland Open som en ny løbsserie, hvor alle kan deltage.
Samarbejdet med Ungdomsringens sekretariat skal prøve at komme i en bedre dialog,
og fronterne skal jo blødes op, og det ville være rart hvis vi alle kunne køre under samme tag.
Klubber på Sjælland efterlyser div. referaterne på Ungdomsringens hjemmeside fra 2009,2010 og
2011. Møder og konferncer er heller ikke at finde. Servicen til klubberne må gerne komme en tand
højre op. Sekretariatet har stor overvægt mod Jylland og Fyn. Der bør kun være kommunale
klubber i Ungdomsringen. Det skal stadig kraftig understreges, at det var Ungdomsringens daglige
ledelse som vedtog at lukke Luks-centrallager, ikke arbejdsgruppen som man har meldt ud mange
gange siden.
6. Status på møde med Ungdomskole foreningen: Mødet med UF gik fint, men efter
14 dage meddelte de, at de ikke ville deltage i et samarbejde og at de ikke havde kapaciteten og
knowhov til det for tiden.
7. Tilbagemelding fra motorsport konfernce i Odense: Stemningen var noget anspændt mellem
Jylland, Fyn og Sjælland. Der blev brugt meget tid på at snakke om 125cc totakt. Der kom ikke
nogle nye oplysninger, udover at man totalt afviste at undersøge hvordan den politiske side stiller
sig. Vi fik den samme sang om at der skulle tilføres flere penge til området og gerne så mange nye
medlemmer. Ungdomsringens politiske valgte formand, Nels Rasmussen Ringsted var sat på som
et stort nummer, men valgte at blive væk ?. Klubberne fra Sjælland og Fyn undre sig meget at han
ikke havde tid denne lørdag, da datoen jo var fastlagt for lang tid siden. Der blev på mødet direkte
spurgt om de Sjællandske klubber stadig var med i Ungdomsringens motoraktivitet, og vores svar
var, at vi stadig var medlemmer. Vi vil gerne deltage i Jyllands og Fyns pokalløb som de tilbyder.
Ungdomsringens Chefkonsulent Flemming Moestrup ville ikke bruge Sjællands forslag til nye
maskinklasser i det nye reglement, kun prisen på det pakningssæt kom igennem den lange liste,
som Jylland havde med til denne konferncen.

8. Reglement/ Klasser 2012: Region Sjælland kører efterUngdomsringens Motoraktivitet. Den er jo
stadig væk fødekæde til Dmu og Dmcu. Reglement gælder kun officielle løb. Nye motorer skal
kunnes købes frit af alle klubber i landet.
9. Løbskalender for 2012: Datoerne er kommet på. Listen er klar.
10. Ny motor til 65cc som var med til mødet: Beta 65cc til en pris på ca.12.000kr. + moms. Det er nok
lige i overkanten, da der ikke var karburator og tænding med. Pris på 15-20 motor bør undersøges.
Lem har stadig gang i produktionen, men de mangler stadig motorer.
Nyt firma vil i starten af det nye år begynde at lave Morini dele.
Klubberne på Sjælland har kontakt til en leverandør som kan skaffe 65cc motore en fornuftig pris.
Der vil komme et tilbud ud til alle klubber som kører cross i starten af 2012.
11. Evt: Vestvolden har haft besøg af arbejdstilsynet og data tilsynet. Unge under 18 år må stadig ikke
vaske maskiner med højtryksrenser.
Grand Sjælland afvikles som det pleje.
Forsikringer skal klubberne huske at følge op på, da de kommunale stopper 31-12 2011.

LøbsKalender 2012
Motocross Sjælland
Sjælland Open 2012
1 afd.
2 afd.
3 afd.
4 afd.
5 afd.
6 afd.
7 afd.
8 afd.

14. april
29. april
12. maj
16. Juni
?
26. August
15. September
29. September

Øvrige løb:
Midtsjællands Cup
Grand Sjælland
Sommerlejr i
DHC
Sydhavsøstævne
Sj 2012 1 afd.
Sj 2012 2 afd.
Sj 2012 3 afd.

Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane

Hedeboparkens
Systofte
Gribskov
Hedeland
Vestvolden
Lågerup
Hedeboparkens
Hedeland

17. marts
3 . Juni
Uge 27
18. August
25/26 August
12. Maj
16. Juni
?

Bane Ringsted
Bane Vordingborg
Bane Lågerup
Bane Ringsted
Bane Lågerup
Bane Gribskov
Bane Hedeland
Bane Vestvolden
Mvh Tommy Lorentsen

