Referat fra motocross regionsmøde Sjælland nord og syd
Tirsdag den 9. April 2013 kl. 19.00 på
Hedelands bane Brandhøjgårdsvej 20 2630 Tåstrup
Fremmødte klubber: Hedeland, Gørlev, Ishøj, Gribskov, Vestvolden, Ringsted, Hvidebæk, Systofte og Bandholm.
1.
2.
3.

Valg af mødeleder : Henning Hansen Vestvolden UK.
Valg af referent : Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg.
Godkendelse af referat fra den 15. Januar 2013 : Referatet taget til efterretning. Vestvolden undre sig over at
kører fra andre klubber ikke er tilmeldt de rigtige klasser, selv om at de har kørt point sammen nok til at rykke
op i A klassen. Det blev vedtaget på regionsmødet d. 15 januar 2013 at man tilmelder sig efter det skema ,
som har dannet grundlag for oprykningen gennnem de seneste år. Hvis klubberne mener at deres kører er
kommet i en forkert klasse, er de altid muligt ansøge arbejdsgruppen om at blive flyttet.
4. Nyt fra arbejdsgruppen omkring Ungdomsringen og regionerne : Arbejdsgruppen var indkaldt til møde fredag
den 8. marts. 2013. Der kom Jane Dupont med en orientering omkring fremtiden. Flemming Moestrup var
blevet sagt op ifølge reglerne og fritstillet. Ny leder af Ungdomsringen motoraktivitet vil være Jane Dupont
med Elsebeth Vestergaard som den der klarer tilmedingerne i det daglige. Oldboys kører kun i Jylland og Fyn.
Til DM kval. Ikke på Sjælland. Men til pokalløb på Sjælland bestemmer klubberne det selv.
Ang. 125cc i Ungdomsringen regi findes det ikke og kan ikke optræde på løbskalender og reglement. Denne
klasse kan ikke kører ved officielle UR stævner. Men der er mulighed for at søge fra aktivitetmidler i puljen i
region Sjælland. Ungdomsringen vil gerne skære i regionerne på Sjælland fra 3 til 2. Det kan region Sjælland
ikke tilslutte sig, da der er mange klubber på Sjælland som kører løb.
5. Nyt arbejdsgruppemedlem for region Hovedstaden : Henning Hansen Vestvolden trækker forslaget.
Arbejdsgruppen forsætter uændret til der er skal vælges nye til september.
6. Status på AMB transponderne og dekoderne : Alle klubberne er klar med transponderne og Ringsted har
afprøvet systemet på banen i Haraldsted. Klubberne efterlyser en model for nedgravning af tællerloopet, så
det virker uden problemer. Husk at det skal være et lukket system så div. Skade dyr ikke gnaver i ledningen.
7. Grand Sjælland flyttes til den 9. juni 2013: Vordingborg kasserne har meddelt at der må køres søndag 9 juni.
8. Ny løbskalender for 2013 : Alle løb som var blevet aflyst, bliver genneført.
9. Ny motorleverandør af Am6 motoren : Max mc har denne motor på lager og komplet reservedels lager. Jan
Fransen Hedeland forhandler med Max mc omkring hvad prisen kommer til at ligge på, men måske lander den
omkring 4400 kr. Plus moms = 5500 kr. Uden kaburator og udstødning.
Max mc vil være klar omkring maj til at bruge ean nr. til betaling for de klubber som kun må købe på
elektronisk faktura, ring til dem og få en aftale i stand. Tlf. 74404861.
10. Evt. Gribskov har styr på flagfolk til Dm kval. Husk at klubberne skal komme med 2 stk. flagfolk til løb.
Ringsted opkræver 50 kr. For at træne på deres bane pr. Kører.

Med venlig hilsen Tommy Lorentsen

