Referat fra motocross regionsmøde Sjælland nord og syd
Ungdomsringens motorsport.
Tirsdag d. 1 april 2014 kl. 19.00 på
Hedelands bane Brandhøjgårdsvej 20 2630 Tåstrup
Fremmødte klubber: Hedeland, Gørlev, Ishøj, Gribskov, Vestvolden, Ringsted, Hvidebæk, Systofte cross, GUC og
Hedeboparken FC. Afbud fra Bandholm.
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Valg af mødeleder : Henning Hansen Vestvolden UK.
Valg af referent : Tommy Lorentsen Hvidebæk/Kalundborg.
Godkendelse af referat fra d. 4 november 2013 : Ok er sendt til alle klubberne. Gørlev var meget i trivl om de
havde sat deres kører i de rigtige klasser, er man først blevet a kører følger det med op i klasserne. Det var en
fejl at Pokalturneringen kom med i oprykningstabellen. Det er kun de 6 første fra DM og 3 fra regionale
mesterskaber som skal rykke op. Det tager arbejdsgruppen med til næste møde. Samt prøver at få svar på de
30.000 kr. Som er brugt til løbsafvikling.
4. Nyt fra arbejdsgruppen omkring Ungdomsringen og regionerne : Arbejdsgruppen har ikke været samlet siden
august 2013. Ny medarbejder til Ungdomsringens motoraktivitet er Morten Larsen. Der er kommet tilbud på
Pokaler til årets løb fra Jysk Emblem Fabrik, men de er desværre dobbelt pris end fra Tyskland.
Tildeling af køre nr. der må Ungdomsringen gerne være tovholder i fremtiden ønsker region Sjælland.
5. Flytning af løb hos Hedeboparken 26/4 til ?: Der er ridestævne på denne dag og de benytter samme
ryttergård. Så der kan ikke holdes løb denne dag. Systofte banen med GUC som løbsleder bytter til den 26.
april 2014 og kører første afdeling af Sjælland Open. Hedeboparken afholder 2 DM kval. Lørdag den 3. maj.
Dette blev godkendt af alle klubberne, datoen er den samme men blot flyttet/byttet bane.
6. Status på AMB tæller til løb i 2014: Gørlev har styr på det til årets første løb, den endelige liste sendes ud til
alle klubberne. Elsebeth i Ungdomsringen har fået en kopi til at lave listerne. Men de har ikke købt adgang til
AMB Mylap. Husk at opdaterer Mylaps til den nye version. Ishøj vil gerne undervise i AMB.
Vestvolden ønsker at Ungdomsringen opretter server til AMB systemet, så klubberne kan trække kørene med
deres nummre og transponderne til brug i sæsonen.
7. Sammariter til løb i 2014: Vestvolden og Gribskov er kommet i problemer omkring Hjemmeværnet ikke må
tage ud og være sammariter til løb mere. De samme personer vil gerne starte et privat firma med cvr nr. og så
komme ud til alle de løb hvor de kan bruges. Dette kommer til at koste penge, hvor klubberne vil få sendt en
regning på ean nr. Alle var klar til dette for ellers kan vi ikke kører løb i 2014.
8. Grand Sjælland program: Klubberne skal huske at betale før løbet. Enkelte klubber var meget langsomme
med betalingen for 2013. Det koster 250kr. Pr. Klub at deltage i løbet. Deltagerbetalingen er 100kr. Pr. Kører.
Program for lørdag og søndag sendes ud til alle klubberne. Husk hvis i har nye sponsorer så meld ind til
Tommy Lorentsen Hvidebæk, gerne så hurtigt som muligt. Der køres med transponder. Måske er der øvelse på
det militære område.
9. Klubbernes erfaringer med kopi motoren: Bandholms motorer har kørt godt. Vestvolden har haft lidt
problemer med enkel motorer, omkring trækkraften. Danish Racing Supply A/S tlf. 22571817.
10. Evt. Systofte cross undre sig over at der kørte ca. 10 personer fra Holeby ungdomsklub i GUC, Det blev oplyst
af Bjarne Brylle, at det var en gammel aftale omkring dette samarbejde. Systofte cross ville gerne have gjort
det til et krav at alle skulle kører med nakkekrave. Men det kan ikke træffes på et regionsmøde som dette, kun

til en reglements ændring i 2015. Vestvolden opfordre til at huske at tjekke albue og knæ beskytter samt at
hjælmen er spændt rigtigt.
Gørlev ønsker at lydmåle 2 kører i hver klasse til løb, som prøve.
Ishøjs Keld Gonitza stopper den 27. maj 2014 og vil prøve at være pensionist.

Med venlig hilsen
Tommy Lorentsen
Hvidebæk/Kalundborg

