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Referat fra SK RR-møde (Skype) 
 
Møde: nr. 3 - 2016     
Mødedato: den 21. november 2016  
Til stede: Jesper Holm (formand), Palle Lind og John Klint  
Ikke til stede: Martin Thenning var forhindret  
Referent:  Jesper Holm  
Referat udsendt: den 24. november 2016   

___________________________________________________________________ 
 Ansv. 
   
   
1. Velkomst 

Jesper Holm bød velkommen. Og fremlagde dagsordenen. 
 
Dagsorden  

1. Velkomst og dagsorden 
2. Gennemgang af HB møde 19. november 

a. Licenspriser 2017 
3. Situationen for klubberne 

a. RRKV, brev til FU. 
b. AMK, nyt RR udvalg, møde 3. december. 
c. Nyt fra SuperMoto? 

4. Kalender 2017. 
a. RR forslag fra AMK, herunder CV. 
b. Supplerende RR stævner. 
c. Mini forslag fra HM, konflikt med RRKV. 
d. DR 
e. SM 

5. Dommerseminar 2017. 
6. Eventuelt 

 

 

2. HB-møde 
Licenspriserne blev gennemgået, og forhøjelsen af senior licens med 100,- kr. blev 
taget ad notam sammen med bortfald af frilicens, der erstattes af en intro licens til 
200,- kr. Her vil dog være mulighed for at søge egentlig frilicens ved særlige 
anledninger. 
 
DMU marketing udvikler bannere til præmiepodier og til generel 
sikkerhedsinformation på banerne, hvor DMU’s loge og Fairton er tydeligt markeret. 
 
Disciplinærnævnets kendelse om flagning med rødt blev taget til efterretning, og 
reglementet ændres nu, så det i lighed med FIM reglementet kræver rødt flag på alle 
poster, før kørslen skal afbrydes. SK har udtalt sin tilfredshed med 
Disciplinærnævnet som instans og med nævnets arbejde. Dog håber vi på åen lidt 
hurtige sagsbehandling fremover. 
 
Miljøforhold blev ikke behandlet på HB mødet, men John tager kontakt til Dennis 
Skytte Bechmann for at få kalibreret lydmålerudstyr. SK forventer at Arne 
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Christiansen og John kommer med forslag til måleprogram for 2017, når kalenderne 
foreligger. 
 
Der foreligger endnu ikke et referat fra NMC mødet i Helsinki, men det er aftalt, at 
der ikke køre NM i RR i 2017. Jesper er udpeget som koordinator for RR i NMC for de 
kommende 3 år. 
 

3. Klubberne 
I forlængelse af beslutningen på klublederseminaret om afvikling af DM for Mini RR 
for 2017 har RRKV udtrykt sin utilfredshed med forløbet op til beslutningen og selve 
beslutningen. Forretningsudvalget har modtaget et brev fra RRKV om dette, og man 
vil invitere klubben tul et møde om sagen. 
 
AMK har nyt RR udvalg, og Jesper er inviteret til møde med dem 3. december. Her vil 
man bl.a. tale om den kommende sæson, og om hvordan DMU kan støtte klubben. 
John har været i kontakt med SuperMoto, som har haft problemer med at få 
økonomien til at hænge sammen ved stævnerne i 2016, hvor klubben selv har haft 
ansvaret. Man ønsker derfor en anden løsning, som SK vil forsøge at hjælpe med. 
 
DCD har fået ny bestyrelse, som har fremlagt flere spændende planer, som man 
søger økonomisk støtte til. Der planlægges et møde med SK og FU snarest for at se, 
hvordan man kan komme videre. 
 

 

4. Kalendere 
AMK har fremlagt kalenderforslag for både RR og CV. CV kalenderen er godt 
dækkende for hele sæsonen. RR kalenderen skal nok suppleres med et par 
udenlandske stævner, og det arbejdes der videre med. 
Mini RR kalenderen omfatter foreløbig to stævner på Sjælland, og i forbindelse med 
drøftelserne med RRKV vil det vise sig, hvad der ellers kan komme på. 
DR kalenderen er klar med et godt program. 
SM kalenderen er fortsat til forhandling 
    

 

5. Seminarer 
Der afholdes stævnelederkursus 14. eller 15. januar 2017. Nærmere information 
følger fra DMU. 
Der afholdes dommer og stævneleder seminar for RR-CV-DR 25. februar 2017 kl. 
10.00. Nærmere om sted følger med indkaldelsen. 
Der FIM Clerk of course/sporting steward seminar i København 8.-9. April 2017. 
 

 

6. Eventuelt 
Der har været tvivl om brugen af sikkerhedsmåtter på Jyllands Ringen, men John har 
talt med DASU baneinspektion, og vi kan fortsat bruge dem som hidtil. 
 
 

 

 


