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Motorsport Arbejdsgruppe
6. januar kl. 10.00 – 14.00
Ungdomsringen.
Konsulent Søren Elmkær

Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent

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

Deltagere
Afbud
Fraværende

01. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
-

Godkendelse af referat fra d. 26. august.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Godkendt
Gruppen forpligter sig til at læse referatet igennem inden for en uge efter mødet, og der sendes
rettelser til konsulenten, som retter til, og derefter ligger på hjemmeside.
Konsulenten samler op på punktet siden sidst som påføres kommende dagsordener.

02. Nyt reglement
Sagsfremstilling:
-

Kan motorreglementet for 2017-2018 godkendes i sin nuværende form?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Pkt. 5.3.1. Dot tilføres med tekst ”Flagpost plads skal være sikret med afskærmning, f.eks. en
palletank”.
Pkt. 5.3.2.17. Rettes til 2 tilmeldte, og påføres ”i regionen”.
Pkt. 5.3.2.1. Sjælland Syd og Nord fjernes, så der kun står Sjælland.
Pkt. 6.1.6. Dot 21 tilskrives ”skal være med dæmpende virkning”.
Pkt. 6.1.11. Dot 1-7 og dot 9-10 fjernes.
Pkt. 6.1.12. Dot 1-6 fjernes.
Pkt. 6.1.16. Dot 7. Herfra fjernes ” Hvis den forreste kigger tilbage og ændre banespor flere
gange, er det omvendt”.
Pkt. 6.1.19. tilføres dot med teksten ”kontrollere at stampning, præparering m.m. af banen
foran bommen ikke finder sted. Overtrædelse af dette medfører diskvalifikation”.
Pkt. 6.3.1. Dot 4: Armbind fjernes. I stedet skrives der at ”officials bære vest”.
Pkt. 7.2.1. Kørselsvarighed ændres til 15 min.
Pkt. 7.2.1. År 2016 rettes til 2017.
Pkt. 7.2.1. Fødselsår ændres til 2000-2010.
Pkt. 7.2.1. Oprykning tilføres punktet.
Pkt. 7.2.2. År 2016 rettes til 2017.
Pkt. 7.2.2. Fødselsår ændres til 1998 – 2009.
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-

Pkt. 7.2.2. Oprykningen til klassen tilføres.
Pkt. 7.2.2. Sidste punkt fjernes. I andensidste punkt fjernes ”samt blokke”.
Pkt. 7.2.4. Rettes.
Pkt. 8.1. blev diskuteret, men blev fastholdt i sin nuværende form.
Motorreglement rettes med ovenstående, og sendes rundt til gruppens medlemmer og
godkendes pr. mail.
Efter godkendelse ligger Søren reglementet på Ungdomsringens hjemmeside.
Reglementet sendes ud til alle Ungdomsringens medlemmer + tekst om samarbejdet med DMU
og DMCU.
o Der skal skrives i udsendelsen at reglementet er ændret og skal gennemlæses.

03. Oprykningslister
Sagsfremstilling:
-

Oprykning fra 85B – 125A?
Hvad er de fremtidige kriterier for oprykning?
Hvilke løb på Sjælland tæller med?
Hvad skal der ske med oprykningslisterne?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

-

Nye kriterier fra oprykning sendes til Charlotte, som renskriver og lægger på hjemmeside.
Oprykning fra 85B – 125A?
o Efter oprykningslisterne er lavet bliver der i motorsportsgruppen taget stilling til hvem
der skal køre 125A og 125B.
o Vedtagelsen tilskrives reglementet i 2018.
Hvilke løb på Sjælland tæller med?
o DM Kval – DM turneringen.
o SM – Regionale mesterskaber.
Hvad skal der ske med oprykningslisterne?
o Charlotte lægger oprykningslisterne på hjemmesiden.
Hvad er de fremtidige kriterier for oprykning?
o Oprykning fra klasse 85C til 125B og oprykning fra 85B til 125A
 Påføres reglementet under pkt. 7.2.3. anden nederst.

04. Samarbejdsaftaler
Sagsfremstilling:
-

-

Ungdomsringen har indgået samarbejdsaftaler med DMU og DMCU. Hvordan effektuere vi
dem bedst?
Licens kort/blanket.
o Indhold
o Procedure
DMCU invitation til sommer træningslejr.
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Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Baner og deres åbningstider for DMU/DMCU baner lægges på UR www. Ligeledes sendes
LUKS baner og åbningstider til DMU/DMCU
DMCU invitation til sommer træningslejr.
o Godkendt. Sendes til alle Ungdomsringens medlemmer der har motocross.
Licens kort/blanket.
o Indhold
o Procedure
 Klubben udfylder køre blanket, og sender den til Konsulenten som sætter
stempel og dato på, og derefter sender blanketten retur.

05. Pokaler
Sagsfremstilling:
-

Hvilke størrelser pokaler kan der bestilles til 2017 sæsonen.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Pokal problematikken er gennemgået.

06. Løbsinvitationer
Sagsfremstilling:
-

Der skal sendes løbsinvitationer ud i februar.
o Hvilke invitationer skal jeg sende ud?
o Hvornår?
o Og til hvem skal der sendes til?
o Udover invitationerne, er der så ellers noget der skal sendes ud?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

DM kval
o Skal ud når oprykningslisten er klar, senest 30 dage før første løb.
 Ca. midt februar.
o Når tilmeldingerne er kommet til UR, skal Charlotte være opmærksom på at der
minimum skal være 2 køre i hver klasse pr. region. Hvis ikke dette kan opfyldes skal
Charlotte give besked retur til klubben at de skal finde en ny klasse til de berørte køre.
o Løbsdatoer star i løbskalenderen.
o Alle der er tilmeldt UR motoraktiviteterne
o Oprykningsliste og reglement vedsendes invitationen.
 Pr. post sendes ovennævnte + plakat

07. Løbskalender
Sagsfremstilling:
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-

Løbskalender?
o Hvilke og hvordan?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Udgår, da det er det samme som løbsinvitationerne.

08. Klubber der kører motocross
Sagsfremstilling:
-

Der er tidligere blevet ønsket et overblik over klubber der køre motocross, men som ikke har
tilkøbt Ungdomsringens ansvarsforsikring/ikke deltagende i LUKS serien.
o Hvordan gør vi dette?

Hovedsynspunkt og beslutning:
Gruppen har forpligtiget sig til at undersøge deres nærområde ift. Ungdomsskoler og klubber der har
motocross:
- Jan – Nordsjælland
- Tommy - Sydsjælland
- Benny – Regionen Hovedstaden
- Niels – Region Midtjylland
- Peer – Region Syddanmark
- Steen – Region Nordjylland
- Søren – Samler det hele og sender ud materiale ud til alle indsamlede adresser. Og opretter på
Ungdomsringens hjemmeside et register over dette.

09. Køre nr. register – transponder på Ungdomsringens server
Sagsfremstilling:
-

Køre nr. register - transponder på Ungdomsringens server/Cloud.
o En fra Jylland og en fra Sjælland der kan tilgå systemet, og styre det.
 Finder det allerede sted?
 Er ansvarspersonerne udpeget?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Ungdomsringen laver en database over tildelte kørenummer. Databasen skal kunne tilgås af
gruppens medlemmer så de kan rette i databasen.
o Central server.

10. Evt.
Sagsfremstilling:
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-

Mødefrekvens?
Banegodkendelse?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Mødefrekvens?
o Den nuværende er fin.
Banegodkendelse?
o Er taget.
På Kontingentoplysnings skemaet tilføres ”op til 9 år”.
Send kørsels godtgørelsesregler med kørselsskabelon til gruppen.

11. Næste møde.
Sagsfremstilling:
-

Dato: 28. april
Tid: 10.00 – 14.00
Sted: Ungdomsringen

Punkter til næste møde:
-

-

Motorsports netværks møde i efteråret
o Dato
o Tid
o Sted
o Indhold
Gruppen sender løbende dagsordenspunkter til Søren
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