Referat fra motocross regionsmøde Sjælland nord og syd
Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00 i Hedeboparkens FC
Københavnsvej 106B 4000 Roskilde
Fremmødte klubber: Hedeland, Gørlev, Ishøj, Gribskov, Vestvolden, Ringsted, Hedeboparken, Hvidebæk, Systofte
Bandholm og Lågerup.
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Valg af mødeleder: Henning Hansen Vestvolden UK.
Valg af referent: Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg.
Godkendelse af referat fra torsdag d. 26 april 2012: OK referatet taget til efterretning.
Valg af arbejdsgruppe medlem for Hovedstadsregionen, Benny Nielsen Gribskov på valg:
Benny Nielsen genvalgt. Samt 3 suppleanter for region Sjælland: Mikkel Hansen Ishøj motor center,
Johnny Poulsen Hedeboparken og Jan Lund Gørlev/Kalundborg.
5. Nyt AMB transponder system, skal Sjælland have det: Vestvolden kan finde pengene til et komplet system.
Det bliver de enkelte klubber som selv køber transponder til maskinerne og loop/tællerkreds til deres bane. 1
transponder kan dække 3 kører i klasse 2- 4- 6 som så skal flyttes rundt. Men det anbefales at hver kører har
sin egen transponder.Det skal købes hos DMU som har kontakten til AMB i Holland. Priserne er på
transpondene 1620 kr. + moms = 2025 kr. Pr. Stk. De kan købes /lejes for 450 kr. + moms =562 kr. om året i 5
år. Antenne/loop 1013 kr. + moms = 1267.50 kr. 50 stk. Holder til transponder koster 1491 kr + moms
=1864kr. Dmu bestiller ikke før der er penge på deres konto. Der skal være kontakt person og det rigtige ean.
nr. og se. Ishøj kører med et anlæg til gokart, virker OK. Klubberne skal komme med en tilbagemelding senest
1. november 2012. Om det er det som der skal kørers med i 2013.
6. Pokalturneringen 5 afd. Ny bane til sidste afd.: Ringsted banen fastholdes til lørdag d. 27. oktober 2012.
Pokalerne sørger Henning Hansen Vestvolden for. Klubberne må gerne melde ind med flagposter til Gørlev.
7. Reglement: Div. Klubber/forældre har selv ringet til Ungdomsringen omkring DM?. (Bliver ikke til noget)
Alle holdleder bør tjekke at deres kører har godkendt rygbeskytter og albuebeskytter til løb. Ringsted oplever
at kørerne smider det inden de skal kører løb. Klubberne skal sørge for at de har det rigtigt på. Klasse 4 har
Gørlev et problem omkring tændingerne til de sidste Morini motor som de kører med. Vil prøve med tænding
fra kopi motoren om den passer på?.
Forslag om fri tænding til de sidste Morini motorer som kører på sidste vers.
Lågerup spørger omkring 125cc (klasse 7 på Sjælland) Banen i Nysted er blevet godkendt til kørsel med 125cc.
Det anbefales at Ungdomsringen ændre Bane og sikkerhedsreglementet fra 85cc til 125cc, men den øvrige
tekst uændret. De store klasser med over 45 kører anbefales opdeling i a-b-c klasser.
Vestvolden må ikke kører med mere end 85cc. Det samme for Hedeland og Hedeboparken.
Pokalturneringen skal der findes en ny formel for tilmelding i 2013. Der bliver 6 løb i 2013.
Forslag om 12 heat i 2013 fra Vestvolden. Med de 9 som tællende heat.
8. Status på Sjælland Open og Pokal turneringen i 2012, skal denne løbsform forsætte: Klubberne var enige
om at fortsætte denne løbsform til næste år.
9. Ny Løbskalender for 2013: Bilag vedlagt.
10. Erfaringer med kopi motoren med 65cc kit sættet, kan den holde: Klubberne var ikke klar med den.
11. Evt.: Hedeland kommer ind under ny klub 5 sammelægges, de håber at det bliver bedre end nu.
Med venlig hilsen Tommy Lorentsen

