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Motorsport Arbejdsgruppe
Fredag d. 25. august, kl. 10.00 – 14.00
Ungdomsringen, Ørstedsgade 19b, st. 5000 Odense C.
Konsulent Søren Elmkær

Mødetype
Dato & Tid
Sted
Referent

Niels, Steen, Jan, Benny, Tommy og Søren

Deltagere
Afbud
Fraværende

01. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
-

Godkendelse af referat fra d. 6. januar.

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.
Blåt flag?
Banedommer?
Livestreaming
Prøveomgange, antal?
Køres der samme retning hele weekenden, eller skiftes der retning undervejs?
Transponder fri zone?
o Påføres info brevet
Hvad skal der til før det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt?
Rullestart:
Mere??
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Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

-

-

-

-

-

-

Maskinkontrol.
o Rønde og Jan Frandsen
o Der afsættes farve og prikker ved gennemgang.
Støjmåling.
o Man skal huske at støjmåle crossmaskinen hjemmefra, ved overskridelse af
støjreglementet til DM medføre det diskvalifikation. – Dette påføres info brevet.
o Tommy tager en håndholdt støjmåler med.
Efterkontrol.
o Der er efterkontrol søndag. Efterkontrollen finder sted efter 4. heat. Det er resultatet fra
3. heat der er gældende til efterkontrollen. Det er nummer 1-3, der udtages. Nr. 4 er i
venteposition, og man skal have værktøj med til at adskille og samle motocross
maskinen. – Dette påføres info brevet.
 Følgende kontrolleres:
 Karburator
 Tænding/cdi boks
 Cylinder skal af
Reservemaskine.
o Reservemaskine blanket udsendes til klubberne med info brevet.
Pokaler.
o Niels sørger for dette.
Kontrolleret adgang?
o Adgangs kort sendes ud sammen med info brevet.
Hvilke klubber deltager til DM
o Officiel liste – Steen har denne
o Antal kører fra hver klub – køre i alt = 117
Banen.
o Rep. Zonen er ved udkørsels stedet, efter containeren. – påføres info brevet.
o Steen godkender banen, der udfyldes et dokument der viser at banen er godkendt.
o Gevækster og sten fjernes så flagposten kan se til næste post.
Husk der bliver ydet tilskud til baneopretning til DM afholderne.
Blåt flag?
o Tommy, lørdag og Rene, søndag
Banedommer?
o Benny
Livestreaming/Live Timing (Speed Hive).
o Niels
Prøveomgange, antal?
o 4 omgange, Niels husk at revidere tidsplanen
Program:
o 2016 program sendes ud sammen med Info brev – gør opmærksom på ny tidsplan i info
brevet.
Hvad skal der til før det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt?
o Synlig bremsedefekt.
 Ex. Kaliberen hænger og dingler
Start:
o Jan holder øje med rullestart, sender folk væk fra start og mål før 15 sek. skiltet vendes.

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

Tigergården • Nørregade 77, 6. • Postboks 109 • 5100 Odense C • Tlf. 7027 0050 • Fax 7027 0054 • ungdomsringen@ungdomsringen.dk

-

Og har kommunikation med ham der står med det røde flag.
o Jacob laver starten
Kommunikation:
o Walkie – Niels sørger for dette – lånes hos knallert køreskolen.
Mere??

03. DM Info brev
Sagsfremstilling:
-

Hvad skal der stå i info brevet?
Hvad skal der sendes ud sammen med info brevet?
Hvornår skal info brevet sendes ud?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

-

Hvad skal der stå i info brevet?
o Side 16, pkt. 5.3.2.3. påføres info brevet. Man kan lave rettelser/afbud i DM
tilmeldingen indtil 6 dage før DM, d. 10. september 2017.
Hvad skal der sendes ud sammen med info brevet?
o Program for dagene.
o Officials liste.
o Flagdommer liste, og runnere.
 Lemvig, nr. 2
 Hvorup, nr. 3
 Midtdjurs, nr. 4
 Tommerup, nr. 5
 OKM/FK Banen, nr. 6
 GUC, nr. 7
 Hedeboparken, nr. 8
 Vestvolden, nr. 9
 Gørlev, nr. 10 – der skal være en hjælper til denne post.
o Afkrydsningsskema til reservemaskine.
o Oversigt over banen med flagpostnumre. Niels sender til Søren
Hvornår skal info brevet sendes ud?
o Tirsdag d. 29. september kl. 12.00.

04. Motocross film
Sagsfremstilling:
-

Tommy har stillet et forslag om, at bruge lidt af Motorsportsbudgettet på at lave en film om
Motocross i Ungdomsringen.
o Indhold:
 En voksen udtaler sig om pædagogikken og motocrossens gavnlige effekt for
unge.
 En ung udtaler sig om hvorfor han køre motocross/hvad er fedt ved
motocros.
 Film af unge der kører motocross
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-

Jan og Søren kvalificere forslaget på mødet.

-

Er det noget i vil bruge midler til?

-

Hvis ovenstående for et ja, kan Stefan filme til DM, og filmen kan ligge klar kort tid efter.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Vedtaget.

05. Samarbejdsaftaler
Sagsfremstilling:
-

Evaluering af samarbejdsaftalerne.
Fornyelse af samarbejdsaftaler?
o Ændringer?
o Tilføjelser?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

Der er vedtaget at der skal laves en ny med DMU og DMCU
Der er flere steder hvor trænings fællesskabet går rigtig fint, men vi har også været ude for at vi
ikke har været velkommen til klubmesterskaber på trods af at der er åbnet op for dette i
samarbejdsaftalerne.
Ingen ændringer
Ingen tilføjelser

-

DMU aftalen SKAL være underskrevet inden 1. december.

06. Motorsportskonference 2018
Sagsfremstilling:
-

Dato:
Tid:
Sted:
Program:

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

Reglementsgivende motorsportskonference
o Dato: Lørdag d. 17. novmber 2018
o Tid: Kommer senere
o Sted: Ungdomsringen
o Program: Kommer senere
Det er vigtigt at der er plads i programmet til at netværke.
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07. Motorsportsnetværksmøde
Sagsfremstilling:
-

På det seneste motorsports møde ønskede i at iværksætte et motorsports netværksmøde i
efteråret 2017, hvis dette skal nås skal der findes:
o Dato
o Tid
o Sted
o Indhold

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Dato: Lørdag d. 18. november
Tid: 10.00 – 15.00
Sted: Ungdomsringen
Indhold:
o Oplæg
 Steen Fredsø – Ny bane i Odense – ”kampen om at få en bane”
 Thomas Murer – Træning og karriere muligheder - med udgangspunkt
kvindelig Europamester
o Samarbejdsmulighederne med DMU/DMCU
 Invitere DMU og DMCU til at fortælle om dette + en fra arbejdsgruppen
o Netværk
 Et faciliteret netværksmøde
 Søren spørger Titte om hun vil lave en model for dette, som Søren er
facilitator for på dagen.

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. Arbejdsgruppen
undersøger deres nærområde ift. Ungdomsskoler og klubber der har motocross og sender en
mail på dette til konsulent Søren Elmkær med kontakt info på den motocross ansvarlige.
Arbejdsgruppen delte opgaven således:
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.
Hvordan går det med ovenstående?
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Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

-

Aalborg Ungdomsskole presser Rene i Hvorup, hvordan kan vi hjælpe?
o Film
o Få udarbejdet et a4 papir der fortæller hvilken pædagogik der ligger bag motocross, og
hvilken pædagogisk effekt motocross har for unge.
 Ungdomsringens konsulent, Søren, sørger for dette.
 Albertslund – 2. prioritet
 Ballerup – 3. prioritet
 Grimhøj – Keld Kjeldall – 1. prioritet.
Arbejdsgruppen delte opgaven således:
o Tommy – Nordsjælland
o Jan - Sydsjælland
o Benny – Regionen Hovedstaden
o Niels – Region Midtjylland
o Peer – Region Syddanmark?
o Steen – Region Nordjylland
o Søren – Samler det hele og sender ud materiale ud til alle indsamlede adresser. Og
opretter på Ungdomsringens hjemmeside et register over dette.
 Liste over medlemmer i ovenstående sendes til arbejdsgruppen.
Register ala Rollespils netværkslisten – Søren laver denne
o Ligges på Ungdomsringens hjemmeside under motorsport
Arbejdsgruppen udarbejder en positiv liste med anbefalinger over hvilke maskiner man skal
købe for, at komme i gang med motocross.
o Benny laver en anbefalet indkøbsliste.
 Husk alder

09. Fyn.
Sagsfremstilling:
-

Nyt medlem af arbejdsgruppen der repræsentere Fyn?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Per Birkeslund, OKM - ?
o Søballevej 27, 5270 Odense N
per.birkeslund@yahoo.dk
Tlf. 40759111
o Søren tager kontakt.

10. Evt.
Sagsfremstilling:
-
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Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

Afløser for Nels Rasmussen?
o Gruppen ønsker en politisk ansvarlig der er tilstede på møderne.
Gruppen vil gerne have ryttet op på Ungdomsringens motorsports hjemmeside så der kun
ligger resultater og indbydelser 1 år tilbage.
o Søren ordner dette.
Gruppen vil gerne have lavet en lukket Facebook gruppe, hvor gruppens medlemmer har
administrtor rettigheder + Charlotte og Søren.
o Siden skal indeholde:
 Liste med faste kørenummer – få den nuværende af Steen.
 Film
 Billeder
 Løbsinvitationer
 Lokale løb
 Luks
 DM
 Aviser artikler
o Der skal være et link på ungdomsringens hjemmeside under motorsport der linker til
Facebook siden – overskrift: Liste med faste kørenummer.
o Søren og evt. Morten laver denne.
 Siden skal helst være lavet inden DM.

11. Næste møde.
Sagsfremstilling:
- Dato: Fredag d. 5. januar
- Tid: 10.00 – 14.00
- Sted: Ungdomsringen
Punkter til næste møde:
-

-

Ny sæson
Reglement
DM
o Dato
o Tid
o Sted
Gruppen sender løbende dagsordenspunkter til Søren
Give Jane besked om der holdes møde på ovenstående dato, og netværksmøde datoen + dato
for DM 2017.
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