Referat fra Regionsmøde afholdt d. 22. oktober i
Sanderum Knallertklub
Tilstede var: Michael Krassel og Jannik Sørensen, Sanderum/F.K.Banen, Torben Ruth og Per
Birkeslund, OKM samt Peer Bjørnskov Madsen, Tommerup (ref.)
1. Evaluering af sæson 2013
Afviklingen af sæson 2013 blev drøftet. I Tommerup er der stadig tilgang af nye motocrosskørere, hvilket
der har været det i flere år, og der har faktisk også været det af speedwaykørere, men man er dog noget
skeptisk om dette varer ved, da interessen fra flere speedwaykøreres side blev mindre og mindre efter som
sæsonen skred frem. Man forventer ikke tilgang af nye speedwaykørere i sæson 2014, men så afgjort flere
motocrosskørere.
I klubberne i Odense er det nærmest omvendt, da flere af motocrosskørerne rykker over i DMU, men
samtidigt oplever man tilgang af nye speedwaykørere. Dette forventer man varer ved. I øvrigt var det år 1 i
den nye organisation hvor klubberne nu er underlagt Ungdomsskolerne, dette er man meget positive overfor,
men dog skeptiske overfor de meget store besparelser der pågår i hele Odense Kommune.
2. Drøftelse af speedwayreglement
Problematikken omkring den nye klasse 0 blev drøftet. I hele sæsonen har der kun været 1 enkelt kører
tilmeldt klassen, hvorfor PBM foreslog at sammenlægge klasse 0 og klasse 1, af flere årsager. Dels er der
kun en enkelt kører i klasse 0 og dels udfaser Tommerup deres klasse 1 maskiner, og herefter vil der ikke
være ret mange kørere tilbage i klasse 1 i sæson 2014!
Dette var der ikke enighed om, og da der var flertal for at fortsætte med det nuværende klassement i 2014 og
bevare klasse 0 og klasse 1, er det således sådan det er i sæson 2014
3. Drøftelse af oplæg fra Region Jylland vedr. Motocross
Oplæg vedr. ændringer i motocross fra Steen Svenningsen, region Jylland blev drøftet.
-

Vi mener at man bør sammenlægge klasserne 2, 3b og 3a til en og samme klasse, kaldet klasse 3.

-

Vi mener at det bør være klublederen der vurderer om en kører er erfaren nok til at kunne køre i
højere klasser (fra b til a), og om man er god nok til at køre i klasse 6

4. ”My Lab” anlæg i region Fyn
PBM foreslog at vi begynder at vurdere om ikke vores ”Racetracker” system til omgangstælling i motocrosss
bør opgraderes til de nye ”My Lab” anlæg, som man allerede bruger i Jylland og på Sjælland.
Dette vil påføre klubberne ekstraudgifter, men man er positiv for at der arbejdes videre med ideen, og PBM
påtager sig opgaven at indkalde til et møde først i det nye år, hvor der kan drøftes konkrete priser på anlæg.
Så får vi se hvordan de enkelte klubber finder økonomi til denne nødvendige investering.
5. Løbsdatoer i sæson 2014
Løbskalender blev udarbejdet, de enkelte datoer fastsat og er vedhæftet dette referat. Jannik bedes anmode
Fyns Politi og Odense og Assens Kommuner om tilladelse til at afholde disse løb.
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