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Referent

Motorsport Arbejdsgruppe
26. august kl. 10.00 – 13.00
Ungdomsringen.
Konsulent Søren Elmkær

Deltagere
Afbud

Niels, Steen, Peer, Jan, Benny, Tommy og Søren
Nels

Mødetype
Dato & Tid
Sted

Fraværende

01. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
-

Godkendelse af referat fra d. 10. juni

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Godkendt

02. DM
Sagsfremstilling:
-

-

Maskinkontrol.
Støjmåling.
Efterkontrol.
Reservemaskine.
Pokaler.
Kontrolleret adgang?
Hvilke klubber deltager til DM
o Official liste
o Antal kører fra hver klub
Banen. Hvidebæk har trænet på banen og 2 nye bakker er for stejle til små kørere. Der må
graves af.
Husk der bliver ydet tilskud til baneopretning til DM afholderne.
Mere??

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Maskinkontrol.
o Afmærkningen skal foregå således:
 Karburatoren skal mærkes på selve huset.
 Motor og cylinder mærkes mellem cylinder og topstyk og cylinder og blok.
 CDI boks mærkes.
o Reservecyklen skal også med i kontrol, og mærkes, men med en anden farve end løbs
cykel.
o Farvekoden på cyklen tjekkes inden den bliver lukket ind til løbet.
o Kontrollanter: Rønde og Hedeland
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2 hold af 3 stk. kontrollanter på hvert hold.
 En til at tjekke af på listen
 En til at mærke
 En til at sætte farve på
Hedeland tager 85 klasserne.
Rønde tager resten.
Klar og tydelig skiltning i 2 meters højde så de kan ses på afstand.

-

Støjmåling.
o Mikrofon under selve løbet.
o Rønde tager et sæt med.

-

Efterkontrol.
o De 4 første efter 3 heat.
o Kontrollanter: Rønde og Hedeland
 Løft cylinder, om nødvendigt kan cylinderen skilles helt af.
o Værktøjet medbringes af kørerne selv.
o Husk bøtter til aftapning.
 Rønde/Niels sørger for dette.
 100 kasser

-

Reservemaskine.
o Klub/Ungdomsskole må tage en reservemaskine med for hver klasse som man har
kvalificerede kører til.
 Dette skal med i næste info skrivelse til deltagerne i DM.
 Benny laver et skema til dette.
 Skemaet bruges de kommende år.

-

Pokaler.
o Benny bestiller 21 pokaler.
o Diplomer
 De 3 første i hver klasse
 Steen sender et forslag/skabelon til Benny
 Der bruges 2 computere, en til diplomer og en til remote.
Computerne er forbundet, og står åbne hele tiden.
 Driveren til printeren skal sendes til Steen.
 Steen tager en mand med der er ansvarlig for dette – Kristian Eg.

-

Kontrolleret adgang.
o Adgangskortet skal kunne vises ved evt. kontrol.

-

Hvilke klubber deltager til DM
o Official liste
 Benny laver denne.
 Info sendes ud inden DM, samlet liste. Benny laver et foto over banen der
angiver hvor man skal holde og hvilke opgave klubben har. + diverse info.
o Antal kører fra hver klub
 Benny har tilmeldingsliste
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-

o Man kan ikke møde op på dagen og tilmelde sig DM.
 Fredagen ugen før er senest tilmeldingsfrist for efterfyld.
Banen. Hvidebæk har trænet på banen og 2 nye bakker er for stejle til små kørere. Der må
graves af.
o Vejret bestemmer hvilken vejr der køres rundt på banen, og det burde imødegå
problemet.

-

Blåt flag: Tommy
Banedommer: Jan

-

Livestreaming
o Router ved tællerskuret
o Benny trækker netværkskabel mellem routerne
o Oploader om lørdagen

-

Der køres 4 prøve omgange.

-

Der køres kun en vej rundt under hele løbs weekenden.

-

Benny laver et nyt program til lørdag og søndag, og sender til Søren som sætter dette i info
brevet.
Info brev sendes senest 14 dage før DM.

-

Transponder fri zone ved tællerskuret.
o Sæt dette i info brevet.

-

Hvad skal der til før det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt?
o Synlig bremsedefekt.
 Ex. Kaliberen hænger og dingler

-

Rullestart:
o Der vurderes fra løb til løb.
o Starteren vurderer og eksekvere.

-

Husk der bliver ydet tilskud til baneopretning til DM afholderne.

-

Tjek op på om Ungdomsskolerne i Odense har ansvarsforsikring og ulykkesforsikring. Hvis de
ikke har dette kan de ikke deltage i DM.

03. Status på motor forsikringen
Sagsfremstilling:
-

Er der en ide at undersøge hvor mange klubber, der har tilmeldt/betalt til forsikringen i 2016?
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Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Søren beder Charlotte om at lave en opgørelse over hvem der er tilmeldt ansvarsforsikringen,
og sende denne til arbejdsgruppen.

04. Forsikring
Sagsfremstilling:
-

OB kørers i Jylland i alle løb. Men på Sjælland kan det åbenbart IKKE lade sig gøre. Kun til
Grand Sjælland. Hvad siger den nye forsikring til dette? Alder.
Hvis det skal være efter så stramme regler, så skal alle flagfolk vel være ansat i den lokale
Ungdomsskole eller klub, ellers er de vel ikke forsikrede, hvis de bliver påkørt til træning eller
løb.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

OB køres ikke i Jylland sammen med Ungdomsringens løb. OB køres særskilt og køres ikke
under reglementet.

05. Alkohol i praksis til Ungdomsringens Arrangementer
Sagsfremstilling:
-

Alkohol i praksis til Ungdomsringens Arrangementer

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Der er ikke tilladt at drikke øl, eller tage andre rusmiddel på et af Ungdomsringens
arrangementer.
o Skal præciseres til konferencen.

06. Motorkonferencen
Sagsfremstilling:
-

Motorkonference sættes på som punkt. Dato, tid og sted. Ikke nødvendigvis med overnatning.
o Dato: Lørdag den 12. november.
o Tid: Kl. 11.00 – 17.00 inkl. rundstykker og varm middagsmad.
o Sted: Ungdomsringen.
 Søren inviterer til konferencen. Konferencen er reglementetsændrende. Alle
klubber kan sende reglementetsændringer ind til UR senest 14 dage før
konferencen.
 Konferencen offentliggøres også på hjemmesiden med mulighed for
tilmelding.
 Dagsorden?
 Program?
 Indhold?
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Hvem skal inviteres?
 Alle deltagende klubber?
 Samarbejdspartnere?
 Partnerskaber?
o DMCU

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

-

Dagsorden?
o Behandling af indsendte reglementsforslag fra regionerne.
o Hvad er der sket i klubben siden sidst?
o Nye spændende projekter som med fordel kan deles.
o Evt.
Program:
o Se dagsorden
Hvem skal inviteres:
o Alle deltagende klubber: Alle klubber der har betalt til forsikringen + OKM, FK Banen
og Sanderum Knallertklub.
o Samarbejdspartnere. 24Sport, Nej. Men vi vil gerne have brochure
o Partnerskaber?
 DMCU, Nej
 DMU, Nej
Der er ikke tilladt at drikke øl, eller tage andre rusmiddel på et af Ungdomsringens
arrangementer.
o Skal præciseres til konferencen.

07. Godkendelse af baner
Sagsfremstilling:
-

Godkendelse af baner
o Søren orienterer om banegodkendelse ift. forsikring.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Søren orienterer om at der ikke er nødvendigt at godkende baner ift. Ungdomsringens
kollektive Ulykkesforsikring.
Ungdomsringen skal udfærdige et dokument der viser, at de løbs baner der køre
Ungdomsringens motocross løb er godkendt af Ungdomsringens motocross styregruppe.
o Søren gør dette.
 Dokumentet sendes til styregruppen til godkendelse.

08. DMCU
Sagsfremstilling:
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-

DMCU inviterede Nels og Søren til møde angående muligt samarbejde. Mødet er blevet
afholdt, se vedhæftede referat.
Nels anbefaler gruppen at sige ja til DMCU samarbejdsoplæg.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Gruppen kan ikke sige ja til oplægget som det foreligger pt. Men gruppen er positive over for
henvendelse. Steen og Søren laver et svar på vegne af gruppen til DMCU på hvilke muligheder
gruppen ser i et evt. samarbejde.

09. Evt.
Sagsfremstilling:
Hovedsynspunkt og beslutning:
-

10. Næste møde.
Sagsfremstilling:
-

Dato: Lørdag d. 12. november
Tid: kl. 9.00 – 11.00
Sted: Ungdomsringen

Punkter til næste møde:
-

Køre nr. register – transponder på Ungdomsringens server - Cloud
o En fra Jylland og en fra Sjælland der kan tilgå systemet, og styre det.
Lav et overblik over kendte klubber der køre motocross, men som ikke har tilkøbt
Ungdomsringens ansvarsforsikring.
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