
 
 

Møde SU DR, DTC-centret, Vejle, 19. marts 2014 
 
Deltagere Palle Lind (PL) og Jens Olaf Hersom (JOH) (ref.) 
 
Dagsorden: 
 
1) Indkomne breve 
2) Løbskalender 
3) Licenser 
4) Baner og banesyn 
5) Drøftelse af møde 19.3. med DCDs bestyrelse 
6) Eventuelt 
 
 
Ad 1: Ingen breve. 
 
Ad 2: Løbskalenderen er endnu ikke helt på plads, idet der ikke er modtaget en endelig 
løbskalender fra Dragracing Club Denmark (DCD), som spørges ind til den på mødet senere samme 
dag. 
 
Ad 3: Under mødet blev DMUs kontor kontaktet for at få overblik over, hvor mange kørere, der 
har indløst licens. Der var tilsyneladende kun tale om 8 kørere, hvilket medvirker til at styrke vores 
argumentation over for DCD om, at der bør køres DM frem for cup, da det er mere prestigefyldt og 
attraktivt for kørerne at køre DM frem for cup, ligesom det markedsføringsmæssigt i forhold til at 
tiltrække nye kørere er bedre at reklamere med DM fremfor cup. 
 
Ad 4: Baner og banesyn.  
JOH har sammen med et medlem af DCD holdt møde med den nye direktør og driftschefen i 
Tirstrup Lufthavn om mulighederne for at afvikle løb på lufthavnens arealer.  
Fra lufthavnens side var man positiv stemt over for mulighederne, der er dog mange praktiske 
vanskeligheder, der skal overvindes, bl.a. to væsentlige: støj og sikkerhed.  
De bedste muligheder er måske på den del af lufthavnen, som forsvaret ejer. I en del af området 
er der allerede motorsportsaktivitet i form af en go cart bane. Af korrespondance med 
forsvarsministeriet fremgår det, at forsvaret faktisk afventer et udspil fra Syddjurs Kommune, som 
lufthavnen ligger i, om arealets fremtidige udnyttelse. 
JOH vil kontakte Djurslands Motor Klub Autosport, som har aktiviteter på området om muligt 
sammen med klubben at lave en henvendelse til Syddjurs borgmester om kommunens interesse i 
på sigt at lave et mindre motorsportscenter i området.  
Det er fysisk muligt at etablere en dragstrip på den gamle rullebane, der ligger på forsvarets 
område. 
 
Banesyn: DCD har planer om sammen med tyske samarbejdspartnere at afvikle et løb i Husum. 
Såfremt banen ikke er godkendt af det tyske forbund DMSB, skal der foretages banesyn af SU DR. 
Mosten Dragway, hvor der i år afvikles Test og Tune samt løb ved Raceday, har gældende 
godkendelse. 



 
DCD har planer om at leje Malmø Dragway til 2 afdelinger af DM. Hvis aftalen med SRIF bliver en 
realitet, skal SU DR lave Dansk banesyn/godkendelse. 
 
Ad 5: Det forestående møde med den nye bestyrelse i DCD blev drøftet. Der var enighed om, at 
forsøge at overbevise bestyrelsen om at arrangere et DM i 2014, idet klubben har meldt ud, at der 
kun vil blive kørt en cup. Vi finder, at det er et forkert signal at sende til kørere og de, der 
interesserer sig for drag racing. Der vil være tale om en nedprioritering af sporten, idet vi frygter at 
flere kørere vil afstå fra at indløse licens, ligesom det bliver svært at tiltrække nye kørere, hvis der 
kun køres cup og ikke DM. 
Vi vil ligeledes gøre det klart for den nye bestyrelse, at sportsudvalget står til rådighed med råd og 
vejledning i bestræbelserne på at fremme drag racing sporten. 
 
Ad 6: Intet 
 

 
 


