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Referat fra SU Quad i forb. med afsluttende DM-afd. 2017. 
 
Hermed et kort referat fra den information vi gav fra SU quad til afslutningsmiddagen efter det sidste DM i 
Uhre.  
 
Der blev fortalt om planerne for 2018 som lyder på at man i “SU quad satser” på 5 løb i DK, hvoraf 2 løb også 
tæller i et nordisk mesterskab. 
  
Der er et samarbejde i gang med Nordmændene, hvor der satses på 2 af deres “3” løb i “Norges cup" også er 
en del af Nordisk mesterskab. 
  
Oven i det er der blevet en åbning til Sverige, hvor der lige nu tales om mulighederne for at der kan køres et 
nordisk mesterskab i Sverige, men mere herom når vi er blevet klogere på en endelig løbs kalender, samt at 
hvor der vil blive taget hensyn til den Norske kalender og EM Kalenderen. 
 
Som alle ved har der igen i år været et faldende antal deltagere til de enkelte løb hvilket gør at vi er nød til at 
kigge på hvem der vil køre sammen med os for at vi kan gøres attraktive for klubberne rundt i landet. Hvilket 
er derfor vi igen i 2018 vil forsøge at udvide vores samarbejde med sidevogn, til bl.a arbejder på at invitere 
dem med på en evt. trænings weekend, og til at være en del af det Nordisk samarbejde i 2018, men det 
forudsætter selvfølgelig vi har jeres opbakning til det. 
 
Quad of Nations 2018 afholdes i Slagelse, hvor Danmark har mulighed for at stille med 2 hold. (Mere herom 
primo 2018) 
 
Der vil i forbindelse med dette komme nogle opgaver som vi fra Quad SU og jer som kører vil skulle hjælpe 
med, men vi kender PT ikke opfanget af disse. 
 
Vi har dog gjort opmærksom på at jo før vi kender vores opgaver jo bedre er det, og nemmere at få hjælp, 
men i vil helt sikkert høre nærmere når vi kommer lidt tættere på. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Karsten Sølvsteen, om vi kan finde en Bane/klub som vil afholde en EM afdeling 
i Danmark 2018, hvilket vi sølvfølgelig rigtig gerne vil støtte op om, da vi er overbevist om at det vil være godt 
for sporten med sådan et stort løb, da det også åbner mulighed for at profilere os med andre “Quad”klasser 
end lige 500 A, men også giver en mulighed for ungdomsrækkerne, som f.eks. kunne være et opvisningsløb, 
men dette er der ikke taget stilling til PT, da vi først lige skal have en klub til at “Takke Ja” til at afholde et 
EM.  
 
I 2017 havde vi en del udfordringer omkring flagposter til DM løbene, men I 2018 har vi besluttet at kørere 
ikke selv skal stå flagpost, eller sørge for flagposter til løbene, da det gav os alle samme alt for mange 
problemer. Nu har vi prøvet det, og det fungerede ikke. Længere er den ikke. 
 
I 2018 bliver mini gear c og b igen delt. Dvs at de bliver præmieret hver for sig på dagen som de også gjorde 
i 2016. 
 
500c klassen genoplives i 2018, samtidig sænkes mindste tilmelding fra 8 til 5 i første løb af DM klasserne for 
oprettelse af en DM klasse. 
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Vi talte også lidt omkring tonen på FB. Vi vil rigtig gerne opfordre jer til at holde en sober tone på nettet 
generelt, for husk på når der tales/diskuteres omkring Quad-sport. så fremmer det fremmer absolut ikke 
sporten når vi gang på gang kun kan hakke på hinanden om til tider meget “små” ting, så vi vil kraftigt 
opfordre jer til, at hvis i har spørgsmål kritiske eller ej, så ring da direkte til en af os fra SU-Quad, inden der 
bliver “pisket” en unødvendig stemning op, og som i de fleste tilfælde kunne have været klart med et simpelt 
svar på en tlf. “ 
 
Brug hellere “FB” til det som det er god til. Et medie hvor vi kan fortælle hinanden hvor vi evt. har tænkt os 
at træne den kommende weekend, så den enkelte har mulighed for at vide hvor andre træner, og så man 
ikke mister lysten fordi man er alene ude at træne. 
 
Nu skal det endelig ikke misforståes sådan, at vi pludselig ikke tåler kritik i SU. for det har bestemt intet med 
det at gøre. Vi synes måske bare det er tid til lidt positiv snak, hvilket vil fremme sporten væsentlig, hvis vi 
blev bare lidt positive, og måske lige tæller til 10, før vi svarede/skriver bare en gang i mellem, og ikke kun 
leder efter “hullerne i osten” 
 
HUSK i er altid velkommen til at ringe til en af os, hvis i sidder med et spørgsmål eller en ide til et nyt tiltag. 
Vi kan ikke ændre noget. hvis vi ikke får det at vide. 
 
Hvis der er nogen der har spørgsmål til SU quad står vi altid til rådighed og kan kontaktes på mail, mobil eller 
på banerne. 
 
SU quad. 
 
Formand: Flemming Kurdahl, 72207260, mail: bilforum@bilforum.as  
 
Medlem: Martin Fogdal, 31195905, mail: fogdalconstruction@gmail.com 
Medlem: Svend Høgfeldt, 2547323, mail: spunken1@gmail.com 
 
Kørerrepræsentant: Michael Blom 4022798, mail: blom@bloms.dk 
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