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Motorsport Arbejdsgruppe
Fredag d. 21. juni 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, Michael, Camilla, Kim og Søren

Deltagere
Afbud
Fraværende

01. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
-

Godkendelse af referat fra d.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

02. DM
Sagsfremstilling:
DM generelt:
- Maskinkontrol.
o Starter if. programmet kl. 8.30, og der er 3 hold
o Niels (3-4) – 125 cc
o Jan (2-3) – 85 cc
o Martin (Fyn 2-3) – 50 cc + 65 cc
o Reservemaskine og løse motorer skal i den/de cc række den tilhører.
-

Instruktion af officials
o Kl. 9.00 i holdledertelt

-

Støjmåling.
o Niels og Tommy tager udstyr med, og måler på banen under prøveheat.

-

Efterkontrol.
o Niels, Jan og Jan Lund

-

Flagdommere
o Flagdommere er tilrettet. Søren retter den til.

-

Ventezone
o Lemvig
▪

-

Efter 4 heat søndag

Hjælpere på banen
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o Lemvig. 5-6 stk. Hvis ikke Lemvig har nok folk til dette, kan Steen og Camilla evt.
hjælpe. Boris kontakter Steen og Camilla hvis dette bliver aktuelt.
-

Officiels DM
o Benny er overdommer
o Jan/Tommy/Steen er meddommere
o Note: Rødt flag skal være til rådighed ved post 2
o Der skal bruges 2 blå flag
o Steen tager Mylaps med
o Officials listen er gennemgået

-

Banesyn
o Steen laver banesyn i august måned

-

Program
o Programmet gennemgået og Søren retter til

-

Præmie
o Emma, Steens datter bestiller
o Søren sender diplom skabelon til Steen

-

Invitation
o Indhold
▪ Se Steens mail + rettede papirer
o Dato for udsendelse
▪ Inden sommerferien

-

Indslusning:’
o Indslusningsprocedure kører efter metode 1. – skal skrives til informationsbrevet

-

Reservemaskine
o Reservemaskine reglen skal skrives til informationsbrevet

-

Maskinkontrol
o Skal skrives ind i informationsbrevet

-

Hvilke klubber deltager til DM + Antal kører til DM fra hver klub skal sendes til Lemvig

-

Baneplan med p-pladser, flagposter og ryttergård er lavert

-

Prøveomgange, antal – 4 stk

-

Transponder fri zone
o Hvis så, påføres det info brevet
o Husk god afstand fra tællerhuset til klubhuset m.m.
o Fyn lejer transponder af Steen
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-

Reservemaskine listen er til internt brug, sendes til styregruppen + Lemvig der printer og
lægger klar.

-

Godkendelse af bompladsskema. Sker lige så snart Fyn har kørt den sidste afdeling. Steen har
styr på dette.
o Bompladsskema skal sendes ud sammen med invitationen.

-

Husk at registrere alle køre i Mylaps. Alle tilmeldte kører skal kunne ses i Mylaps med deres
resultater.
o Steen har styr på dette

-

Mere:
o Husk en goodie bag til flagposterne. Lemvig skal desuden levere vådt og tørt til
flagposterne + sandwich i middagspausen.
▪ Søren kigger på et budget til dette, og videregiver det til Boris, Lemvig
o Film med interwiev af unge plus klubber og ledere
▪ Søren undersøgere om dette er muligt

-

DM 2020
o Svebøl

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

03. Ungdomsringens Motorsportskonference
Sagsfremstilling:
-

-

-

Indhold
o Morgenmad 9-10
o MX kørsel FK Banen 10-11
o Transport til Ungdomsringen 11-12
o Frokost 12-13
o Oplæg fra ungdomsklub om hvordan man får de unge i gang, hvordan maskinparken
fungere, økonimi/private crossere, hvordan løser man det med kommunen? Hvordan
gør i ift. LUKS løb? Hvordan de får det sociale til at fungere – Lemvig (Boris) 13-14
o Pause 14-14.30
o Organisationen bag Luks, sådan fungere det i dagligdagen, historien,
reglementsændrende konference, Ungdomsringen og motorgruppens beføjelser og
samarbejde 14.30-15.30
o Farvel og tak for i dag 15.30 – 16.00
Invitation
o Søren laver og sender ud sammen med DM
Ansvarsfordeling
o Niels byder velkommen og er tovholder på dagen
o Tommy og Søren
Mere?
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Hovedsynspunkt og beslutning:
-

04. Forsikringssag
Sagsfremstilling:
-

Efter uheldet på Rønde banen under DM 2017 med Poul Erik fra klub Hedeboparken er der nu
kommet en forsikringssag ud af dette. Denne skal der tages stilling til, og der skal udfærdiges et
svar/partsindlæg til forsikringsselskabet.

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

-

Gennemgang af sagen og efterfølgende stillingtagen?
o BUPL skriver: Der er på dagen for motorcrossløbets afholdelse optaget video af stedet
(inden ulykken), af disse optagelser fremgår det at der ikke var opsat afspærring og at
der stod publikummer langs hegnet. Der ses ligeledes opsynspersonel der ikke beder
publikum om at forlade stedet.
o I bedes komme med jeres kommentarer hertil, og heri inddrage kutymer vedrørende
afholdelse af sådanne løb vedrørende hegn og publikum.
▪ Vi kan ikke ud fra videoen se/konkludere at den stammer fra DM 2017.
Tilgengæld ved vi med sikkerhed at der under DM i Rønde 2017 var opsat
minestrimmel som afspærring til det pågældende område – se vedhæftede
billede af.
▪ Ungdomsringens kutyme ift. afholdelse af løb er, at en fra Ungdomsringens
Motorsports arbejdsgruppe gennemgår banen sammen med afholderen af
motorløbet.
o Er I bekendte med om Poul Erik har været på banen før?
▪ Vi er ikke bekendt med om Poul Erik har været på Rønde banen før, men vi
er bekendt med at Poul Erik har beskæftiget sig med motocross i mange år,
og derfor kender til hvor man færdes til motocross løb.
o Det fremgår af beskrivelsen, at Poul Erik står bag hegnet, men blev ramt af en kører.
Hvordan kan det lade sig gøre? Fløj køreren ud over hegnet og også faldt de 2 meter
ned?
▪ Vi kan afvise at der er en kører der er fløjet ud over hegnet, og derfor kan vi
også afvise at en kører er faldet ud over hegnet. Vi finder det usansynligt at
Poul Erik er blevet ramt af en motocross maskine hvis han har holdt sin krop
og arm bag hegnet, men hvis Poul Erik derimod har holdt armen ud over
hegnet med whiteboardet i hånden kan det godt lade sig gøre at blive ramt af
en kører uden at køreren også falder ud over hegnet. Men Ungdomsringen er
ikke bekendt med at nogle kører på det pågældende tidspunkt har påkørt en
tilskuer.
Svar til Gjensidige laves sammen med Jane asap. Arbejdsgruppen anbefaler at den færdige
tekst sendes til Ungdomsringens advokat inden den sendes til Gjensidige
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05. Fælles træningsdag med ekstern træner
Sagsfremstilling:
-

Til en evt. fælles træningsdag i efteråret på en bane centralt placeret i Danmark har jeg fået et
tilbud fra Thomas Kongshøj på hvad han skal have for at være træner på et sådan arrangement.
Tilbuddet er i den meget dyre ende, jeg kunne derfor godt tænke mig sparring på hvem man
kan henvende sig til hvor pris og kvalitet passer sammen?

Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Gennemgang af sagsforløbet
Arbejdsgruppen foreslår at der i stedet for planlægges en fælles træningsdag på DMU
motocross banen i Odense
o A’la Stegt Flæsk i Brønderslev/Ungdomsringens pokalløb (planlægges som DM med
flagposter m.m.)
o Leje af bane
o Pris: 50 kr. pr. deltager til genopretning af banen.
o Efterår 2020

06.
Sagsfremstilling:
Hovedsynspunkt og beslutning:
-

07. Evt.
Sagsfremstilling:
Hovedsynspunkt og beslutning:
-

Læg nyt diplom på hjemmeseiden
Referater på hjemmesiden
DM
o Hvem holder instruktion til holdledermødet?
▪ Benny
o Hvem holder instruktion til kørerne?
▪ Boris
o Hvem holder instruktion af flagposterne?
▪ Jan og Benny
o Hvem holder instruktion til officials?
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▪ Benny
o Klubliste på hjemmeside revideres
o DMU lisens
▪ Deffinitionen af inslusnings lisens og om det er lig med c-lisens.
• Steen sender den til Søren
o Støv ved løb
▪ Kan vi være mere specifikke i reglementet ved støv løb?
• Tilskrive/ændre så der står at der skal vandes ved støv løb?
• Benny sender et forslag til reglementsændring til arbejdsgruppen til
godkendelse.

08. Næste møde.
Sagsfremstilling:
-

Dato: 9. november
Tid: 9.30 – 11.00 ???
Sted: Ungdomsringen

Punkter til næste møde:
-

Send seneste referat sammen med dagsorden
Gruppen sender løbende dagsordenspunkter til Søren
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