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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 

14. august 2017 kl. 20.00 Møde 04-17 

Sted: Skype. 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Martin Thenning var fraværende på ferie. 

Dagsorden  

1. Økonomi 
a. Regnskab juni 

2. Licenser. 
a. Status 

3. Kalender 2017. 
a. Mini RR klasser og kalender. 

4. Planlægning af møde med klubberne 28. august. 
5. Kalender 2018. 
6. NMC RR møde, planlægning af Skype møde 24. august. 
7. Gennemgang af dagsorden for HB møde 5. september. 
8. Møde med FU om de strategiske spor. 
9. Sikkerhedsskilte, status. 
10. Genoptryk af revideret RR brochure 
11. Eventuelt 

 
 
Ad 1 Økonomi 
Det bliver nok vanskeligt at fastholde budgettets mål, idet resultatet forventes at blive dårligere. Årsagen er 
omkostninger til at støtte udviklingen af Mini RR. Der kan blive tale om at søge direkte projektstøtte til 
stævnerne på Skærbæk og Vojens samt samlet på Korsør stævnerne. 
Ad 2 Licenser 
Den seneste oversigt viser en nedgang på 34 stk. i RR B licenser. Dette opvejes ikke af 15 
indslusningslicenser. Der er indløst 5 Endagslicenser, hvilket heller ikke dækker differencen. Forklaringen 
kan være en svag kalender eller måske fraværet af frilicenser. 
I Mini RR er der kun udstedt 1 stk. Pay-As-You-Go licenser. Det tyder på, at klubberne ikke er blevet 
ordentligt orienteret om denne nye mulighed. Administrationen bedes sørge for tilstrækkelig information 
til både klubber og kørere. 
I SM er der fald i alle kategorier. Imidlertid kan vi se fra dommerrapporterne, at der er flere deltagere ved 
stævnerne. Formodentlig kører en del på MX licenser. Dommeren pålægges at gennemgå alle deltageres 
licenser ved næste stævne, og John vil kontakte klubben for at gøre dem opmærksom på forholdet. 
 
Ad 3 Kalender 2017 
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Der er to gode RR stævner i 2. hå., som AMK står for. DR har været hårdt ramt af den regnfulde sommer og 
har hidtil måtte aflyse det meste. 
Der er 4 stævner i Mini RR i eftersæsonen: Korsør 26.8, Skærbæk 2.9, Korsør 9.9 og Vojens 7.10. 
Mini RR klasserne er i praksis reduceret til NSF100 og NSF100 Rookie, men vi vil fastholde Micro og Scooter 
og forsøge at få dem med til de kommende stævner. Specielt på de jyske baner vil vi forsøge at få kørere 
med, som kun deltager til træningen og vi vil også forsøge at få SM deltagere. Der samarbejdes mellem HM, 
AMK og RRKV om disse stævner. 
SK har givet general dispensation til arrangørerne af Mini RR DM, så man i nødvendigt omfang kan lade en 
person dække flere opgaver som ledende officials, herunder specifikt at dommer og stævneleder er samme 
person 9. september. Årsagen er, at de få deltagere gør det vanskeligt for arrangørerne at få økonomien til 
at hænge sammen. 
 
Ad 4 Møde med klubberne 28. august 
Mødet er en opfølgning på mødet i foråret. Vi forventer, at klubberne kommer med deres konkrete udspil 
til 2018 sæsonen. 
 
Ad 5 Kalender 2018  
Mini RR forventes afholdt på Korsør, Vojens, Skærbæk og Tune. Det forudsættes et samarbejde mellem 
HM, AMK og RRKV. 
RR afventer udspil fra AMK. 
DR er endnu for tidligt at sige noget om. 
 
Ad 6 NMC 
Søren Holm tager initiativ til et CV møde. DR afholder Commissions møde i weekenden 7. oktober. RR har 
Skype møde 24. august, hvor NMF forventes at komme med et forslag til NC stævne for RR. JH vil drøfte 
mulighederne for NC for Mini RR med klubberne 28.8, og vil på forhånd have undersøgt interessen med de 
andre lande 24.8. 
 
Ad 7 HB 
Punktet blev ikke aktuelt, da dagsorden ikke er fremkommet. 
 
Ad 8 FU møde om strategiske spor  
Mødedato er ikke aftalt, men Jesper deltager. Hvis der er behov, kan SK gennemgå det på forhånd. 
 
Ad 9 Sikkerhedsskilte 
Vi får udarbejdet roll-up bannere til RR/Mini RR med flagregler og grundregler for færdsel på banen. John 
udarbejder tekstsforslag som sendes til Martin. Der produceres 3 sæt som sendes til AMK, RRKV og HM. 
 
Ad 10 Brochurer 
Martin er ved at revider brochurerne, som vil blive genoptrykt i efteråret. Martin sender revideret forslag til 
SK, som så kan tage stilling til tekst og billeder. Martin holder kontakt med Jens Olaf Hersom om DR 
brochure. 
 
Ad 11 Eventuelt 
Jesper deltog ikke i juryen ved FIM E CV stævne på Anderstorp 22. – 23. juli. 
 
Jesper er indtrådt i FIM E Working Group (WG) Mini RR under CCR (Commision for Curcuit Racing). 
Formålet er at få etableret et mesterskab for Mini RR. 
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Der var tilsendt en ansøgning fra DCD om eftergivelse af løbsafgift ved et stævne, hvor der ikke blev kørt 
grundet regn. Det blev afslået, men SK er fortsat indstillet på at støtte udviklingsprojekter. 
 
Næste møde aftales efter behov. 
 
Jesper Holm 
15. august 2017 

 


