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Syddjurs Crossklub – facts-oversigt.
Struktur:
Syddjurs Ungdomsskole har tilknyttet en Moto-Cross-afdeling, som kører turneringscross under
Ungdomsringens landsdækkende crossturnering - også kaldet LUKS. Syddjurs Ungdomsskole har
medlemskab i Ungdomsringen. Der må køres på maskiner op til 125 ccm. Klubben hedder Syddjurs
Crossklub og er en sammensmeltning af de tidligere Rønde- og Midtdjurs-crossklubber.
Crossmedarbejder:
Syddjurs Ungdomsskole har ansat en Crossmedarbejder til at varetage den daglige drift at
Crossklubben. Crossmedarbejderen refererer til ungdomsskolens ledelse. Pt. er ansættelsen på 12
timer ugentlig, men herfra går der også tid til andre opgaver i ungdomsskolen, f.eks. at stå for
knallert- og traktor-vedligehold ifm. ungdomsskolens færdselsundervisning.
Økonomi:
Syddjurs Ungdomsskole afsætter pt. 60.000,- kr. årligt til drift at værksted, baner, medlemskab af
Ungdomsringen/ LUKS mm. Udover dette er der afsat løn til Crossmedarbejderen samt der stilles
busser og trailere til rådighed ifm. kørsel til træning og stævner.
Baneforhold/ Miljøgodkendelser:
Syddjurs Crossklub har 2 baner til rådighed, Rostvedbanen og Petersmindebanen v/ Kolind.
Klubbens værksted er i ungdomsskolehuset i Rønde, på Rønde skole.
Rostvedbanen - Hvidtvedgårdsvej 1, Rostved, 8410 Rønde:
Der må iht. miljøgodkendelsen køres på banen mandag og onsdage i tidsrummet kl. 17.00-20.00
fra 1. maj og til 30. september. Hertil kommer lørdage i tidsrummet kl. 10.00-17.00 fra 1 marts til
30. november. Udover dette må der afvikles en-dagsstævner 5 gange årligt mellem kl. 10.0016.00.
Petersmindebanen - Frellingvej 8, Kolind, 8560 Kolind:
Der må iht. miljøgodkendelsen køres på banen fra 18. februar og til 30. november 2
hverdagsaftener om ugen fra kl. 18.00-21.00 samt lørdage i tidsrummet fra kl. 9.00-17.00 (Dog
tilstræbes det at køre i tidsrummet fra kl. 10.00-15.00 – ad hensyn til nabostøj). Udover dette må
der afvikles diverse stævner/ løb i enkelte weekends om året. Lukket i skolernes sommerferie.
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LUKS:
Der køres efter Ungdomsringens motorreglement som opdateres hvert år. Kan findes på
Ungdomsringens hjemmeside www.ungdomsringen.dk
Ungdomsringens Motoraktiviteter har til formål at koordinere og støtte knallertsporten
(cross/speedway/roadracing) som klubaktivitet i fritids- og ungdomsklubber.
Ungdomsringens Motoraktiviteter yder støtte på følgende områder:
-

Råd og vejledning til klubber, kommuner og andre initiativtagere i forbindelse med
etablering af knallertsportsbaner.
Formidling af samarbejde mellem eksisterende baner og klubber
Udarbejdelse og formidling af idémateriale til støtte for det daglige klubarbejde med
knallertsporten.
Etablering af kurser og konferencer omkring knallertsporten
Tilrettelæggelse af fællesarrangementer, såsom DM-turnering, regionale mesterskaber.
Repræsentation af klubberne over for de offentlige myndigheder i spørgsmål vedrørende
knallertsporten.

Der er indgået en aftale med DMU og DMCU om gensidig accept af baner, forsikringer og ledere,
som giver mulighed for samarbejde på lokalt plan. Der er desuden indgået en aftale om træningsog løbs-samarbejde mellem Ungdomsringens Motoraktiviteter og DMU og DMCU.
Forsikring:
Syddjurs Crossklubs medlemmer er forsikret via Sportsulykkesforsikring, som dækker ved
Crossklubbens medlemskab af Ungdomsringen. Eneste betingelse er at man er registreret på
medlemslisten i ungdomsskolens administrative system. Forældre kan selv gardere sig yderligere
gennem egen forsikring.
Sportsulykkesforsikring:
Ungdomsringen har i samarbejde med arbejdsgruppen bag motorsport i Ungdomsringens regi
besluttet, at fra d. 1. februar 2016 bliver en kollektiv sportsulykkesforsikring en del af
medlemskabet i Ungdomsringen. Forsikringsbetingelserne kan ses under Forsikring længere nede
på denne side. Sportsulykkeforsikringen dækker bl.a. Motocross. Forsikringen dækker flg.:
-

Al træning
Alle interne løb.
Alle Ungdomsringens løb.
Også træning på DMU- og DMCU-baner.
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Medlemsliste:
Medlemsliste føres i Syddjurs Ungdomsskoles administrationsprogram LARA.. Dvs. der løbende
skal indmeldes og afmeldes kørere via ungdomsskolens Crossansvarlige eller via tilmelding på
ungdomsskolens hjemmeside www.syddjurs.dk Hvis der tilmeldes via hjemmesiden skal
Crossmedarbejderen orienteres. Der kan til en hver anmodes om at få en udskrift af listen til brug
for f.eks. forældrestøtteforeningen.
Kontingent til Syddjurs Cross
Det koster 600,- kr. i klubkontigent helårligt for at være med i Crossklubben. Dette indbetales til
Syddjurs Ungdomsskole. Derudover skal der, hvis man ikke selv har en maskine, betales 500,- kr.
pr. sæson for leje af maskine. Udgifter til reservedele skal man selv betale for.
Velkomstfolder.
Der er lavet en velkomstfolder til info for nye kørere samt forældre. Kan fås ved henvendelse til
Crossbossen eller ungdomsskolens crossansvarlige. Kan også hentes via Syddjurs Ungdomsskoles
hjemmeside www.ungsyddjurs.dk
Forældrestøtteforening for Syddjurs Crossklub:
Der er oprettet en forældrestøtteforening til at supplere Syddjurs Crossklubs arbejde; herunder
banerenovering/ vedligeholdelse, afvikling af stævner, sommerlejr, sociale arrangementer mm.
Der indbetales et årligt kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling.
Forældrestøtteforeningen organiserer sig på den årlige Generalforsamling.
Telefonnumre:
Crossmedarbejder Niels Mikkelsen – mobil 20213421
Viceungdomsskoleleder Frank Thomsen – mobil 51182311.
Info:
www.ungsyddjurs.dk eller på Facebook: ”Syddjurs MotoCross klub”
Gæstekørere:
Det er muligt at kørere fra andre klubber gæster Syddjurs Crossklubs baner. Dog skal flg.
betingelser være opfyldt:
1. Der skal rettes en henvendelse til Crossmedarbejderen.
2. Der må kun køres i Crossklubbens normale træningstidspunkter iht. Miljøgodkendelser.
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3. Der må kun køres med maskiner iht. LUKS-reglementet.
4. Der skal oplyses for gæstekørerne at det er deres egen forsikring der dækker ved evt.
uheld.
5. Det koster 75,- kr. pr. kører pr. dag som betales via Mobilepay til
forældrestøtteforeningen.
6. Betalingen gælder kun for DMU- og DMCU-kørere. Er man medlemsregistreret i LUKS-regi
er der lavet en udvekslingsaftale, så det er gratis at køre på andre LUKS-baner.
Dokumentation for hvor man er registreret står crossmedarbejderen for.
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