Referat fra motocross regionsmøde Sjælland nord og syd
Mandag d. 4 november 2013 kl. 19.00 på
Hedelands bane Brandhøjgårdsvej 20 2630 Tåstrup
Fremmødte klubber: Hedeland, Gørlev, Ishøj, Gribskov, Vestvolden, Ringsted, Hvidebæk, Systofte, Kalundborg,
Lågerup, Holeby Ungdomsklub og Ung Egedal.
1.
2.
3.
4.

Valg af mødeleder : Henning Hansen Vestvolden UK.
Valg af referent : Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg.
Godkendelse af referat fra d. 9 april 2013 : Ok er sendt til alle klubberne.
Nyt fra arbejdsgruppen omkring Ungdomsringen og regionerne : Arbejdsgruppen var indkaldt til møde fredag
d. 9 august 2013. Der kom Kirsten Slæbæk Jensen med en orientering omkring fremtiden. Ungdomsringen vil
gerne skære i regionerne på Sjælland fra 3 til 2. Men vi har stadigvæk et gælderne motorreglement som
gælder fra 2012 – 2015 der fastholder 3 regioner i Jylland, 3 regioner på Sjælland og 1 på Fyn. Der er kun valgt
2 folk i Jylland så der er mulighed for at vælge en mere og Fyn med 1 medlem. Sjælland har valgt 1 for region
hovedstaden og 2 for Sjælland nord og syd. Ny medarbejder til Ungdomsringens motoraktivitet er Morten
Larsen. ( Deltager i motorsports konferencen 16/17-11-2013).
Budgetskemaet for motoraktiviteten 2014: Klubberne på Sjælland ønskede uddybning omkring 30.000 kr.
Under andre omkostninger for løbsafvikling.
Tildeling af køre nr. der må Ungdomsringen gerne være tovholder i fremtiden ønsker region Sjælland.
5. Valg af arbejdsgruppemedlem far Sjælland syd og nord, på valg Jan Frandsen Hedeland og Tommy
Lorentsen Hvidebæk. Samt 3 suppleanter for region Sjælland: Jan Frandsen og Tommy Lorentsen genvalgt.
Samt 3 suppleanter Jan Christensen Gørlev Sjælland nord, Mikkel Hansen Ishøj syd og Henning Hansen
Vestvolden for region hovedstaden. Valgt for 1 år.
6. Status på AMB transponderne og dekoderne på banerne samt oplæring af nye folk: Systemet har virket
perfekt på alle baner i sæsonen. Peter Hyldegård stopper i Ringsted Ungdomsskole. Der blev aftalt at
Lågerupbanen afholder kusus i AMB systemet først i det nye år. Så der bliver flere superbruger.
Region Sjælland ønsker at Ungdomsringen opretter server til AMB systemet, så klubberne kan trække kørene
med deres nummre og transponderne til brug i sæsonen.
7. Nyt oprykningsystem/nedrykning kan DMUs bruges: De kører med sammenkørte point gennem sæsonen,
hvor der kan rykkes meget hurtigt op, allerede efter 3 løb. Så det kan ikke bruges i Ungdomsringen. Men med
AMB sytemet kan der trækkes tider ud på alle kørerne, sammen med en justering af det allerede brugte
opryknings skema. Det vil give et brugbart grundlag for at rykke kørene op/ned til den nye sæson 2014.
8. DM i Brønderslev status : Ishøj var ikke glade for alt det tunge sand. Banen var OK vejret taget i betragning.
Hjælper på banen vil være en stor fordel, så flagfolkene kan blive på deres post. Kan hjælpe ved styrt og med
at bære skadede kører ud fra banen. Banen blev ikke rettet af fra lørdag til søndag. Men godt styr på det hele.
9. Samariter på banerne ved løb i 2014 : Gribskov kan ikke bruge Hjemmeværnet mere, da det er blevet nedlagt.
Ringsted har skiftet til brandvæsnet som kommer med 9 personer. De koster ca. 1500 kr. Det er en sag som
Klubberne gerne må melde ind hvad der sker i deres område.

10. Løbskalender for 2014 husk DM på Sjælland i 2014 : Bilag vedhæftet. Lågerupbanen vil gerne afholde DM i
2014. Lørdag den 13. og 14. september.’
11. Motorsports konference d. 16/17 – 11 – 2013 : Der er tilmeldt 32 deltager til konferncen, som har fokus på
teknik og nye forslag til den næste konfernce. Klubberne som deltager har haft mulighed for at sende forslag
Ind. Der vil de blive gennemgået om det kan bruges/enighed så arbejdsgruppen har noget at arbejde med.
12. Evt. Vestvolden som er en bybane må max larme 105db. Ved forbikørsel, men de ligger på 112 db. Klubben
ønsker standmåling som det bruges i DMU for at give et samlet støjbilled. Meget af støjen kommer luftfilterkassen, måske kan den dæmpes med noget plade. Standmålig af max 2 maskiner i alle klasser er måske er
fremtiden. Ishøj skal skrive ind i pc program hvad de kører med af motorcross maskiner og gokarter.
Ungdomsringen har sendt regninger ud for løbne i 2013. Det er så op til klubberne om de vil/må betale.

Med venlig hilsen
Tommy Lorentsen
Hvidebæk/Kalundborg

