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Referat fra road racing SK-møde 
 
Møde: RR SK-møde nr. 1 - 2017  
Mødedato: den 9. marts 2017  
Til stede: Jesper Holm, Palle Lind og John Klint.  
Ikke til stede: Martin Thenning  
Referent:  Jesper Holm  
Udsendt den: den 14. marts 2017   

___________________________________________________________________ 
 Ansv. 
   
   
 Velkomst 

Jesper bød velkommen tog præsenterede dagsordenen: 
 
Dagsorden  

1. Evaluering af dommerseminar 2017. 
2. Gennemgang af repræsentantskabsmødet 2017 

a. Konstituering til HB 
3. Ny metode til licenserhvervelse 

a. Praktisk forløb 
b. Juridisk forløb, herunder ændring af reglement 
c. Tidsplan 

4. Kontakt til SM 
5. Kalender 2017. 

a. RR, herunder Moto3 
b. CV. 
c. Mini RR. 
d. DR 
e. SM 

6. Lydmåling til Mini Scooter. Eventuel reglementsændring. 
7. Fastsættelse af dommerhonorarer på udenlandske stævner. 
8. Kalender for møder med klubberne – ”SU-møder”. 
9. Eventuelt 

 
 

 

1. DS-seminar 
Der havde været et godt deltagerantal med en fin blanding af nye stævneledere og 
erfarne folk. En god dialog, hvor erfaringerne fra 2016 blev gået igennem, og 
reglementsændringerne blev vendt. Den nye model for licenserhvervelse blev 
præsenteret og fik tilslutning fra alle. 
Vi har fået trykt RR reglementet i form af en bog, men det er desværre meget dyrt. 
Vi overvejer, om der skal trykkes andre. Spørgsmål om pris kan rettes til Martin GT. 
 

 

2. Gennemgang af repræsentantskabsmødet 
SK konstituerede sig med PL som medlem af HB. 
Der var mange deltagere og mange nye, hvilket er særdeles positivt. Der var en god, 
aktiv og ligefrem dialog, som fik afklaret mange spørgsmål. 
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Repræsentantskabsmødet åbnede med en hyldest til AMK og Ejgil Solkær for hhv. 
Årets DMU Klub og Æresmedlemsskab. Dejligt at de andre grene har været med til at 
pege på AMK, som fortjener et skulderklap til den afgående gruppe, som har udført 
et stort arbejde i mange år, og den nye gruppe, som har taget fat med stor energi. 
Der er nu åbnet for anmeldelse til sportsudvalg og kørerrepræsentanter, og det 
bliver spændende at se, hvem der melder sig. Vi regner med at fastholde den 
nuværende form med fælles møder for SK og SU’erne med mindre, der etableres 
egentlige SU, som ønsker noget andet. 
 

3. Licenserhvervelse 
SK’s forslag til ny fremgangsmåde for licenserhvervelse er nu gennemgået og 
godkendt i DS gruppe, i HB og på repræsentantskabsmødet. Jesper sætter gang i 
udviklingsarbejdet mandag 13. marts på et møde med sekretariatet. Jesper holder 
Arne C. og Jens Olaf H. orienteret undervejs. 
John ser på konsekvenserne og behovet for rettelser i forhold til både alment og RR 
reglement, mens Palle tager sig af DR. 
Vi forvente, at udviklingen kan afsluttes indenfor 2 måneder. 
  

 

5. Kontakt til supermoto 
Det var godt at Thomas Uwe J. og Brian var med til rep.mødet. SK vil gerne have en 
tæt dialog med SM og hjælpe dem til at udvikle deres sport. John er SK ansvarlig for 
SM. 
 

 

6. Kalender 
Kalenderen er blevet offentliggjort meget sent, fordi man har villet have alle 
arrangementer på plads i alle grene før offentliggørelsen. Vi vil fremover 
offentliggøre arrangementerne efterhånden, som de bliver endelig aftalt. Der vil så 
ske en løbende opdatering af kalenderen. 
For RR er der fortsat et udestående med SVEMO om Mantorp, men vi har nu 
besluttet at gennemføre uanset. For Mini RR mangler vi fortsat en afklaring med 
Vojens og Skærbæk, men John regner med at få de nødvendige lydmålinger i løbet af 
få dage, og han vil så sammen med Martin Toudal fra RRKV få fastlagt datoerne. Vi 
forventer samtidig at kunne invitere scooterklasserne med. 
Der har været usikkerhed om Moto3 klassens deltagelse i DM, men SK har nu 
beslutte, at alle afdelinger skal gælde til DM. 
    

 

7. Lydmåling 
Vi har i øjeblikket mange forskellige støjgrænser i bilag 5. John foreslog, at vi kun skal 
have 2 grænser: En for Mini RR og en for RR. CV og SM vil så falde herind under, og 
når SM kører på gokart baner, skal de følge Mini RR grænsen, mens de skal følge RR 
grænsen på store baner. John tager dette forslag op med Dennis Skytte Bechmann 
med henblik på behandling i HB. 

 

 

8. Dommerhonorar 
Efter henvendelse fra Arne C. fastsatte SK honorarerne ved udenlandske stævner. 
    

 

9. SU-møder  
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Som omtalt under punkt 2, vil vi invitere til opstilling til alle SU’er, men uanset om de 
etableres eller ej, vil SK invitere alle interesserede til to arbejdsmøder, hvor man kan 
drøfte licensforhold, løbsklasser, kalendere, tekniske reglementer og 
klubsamarbejde og andet af fælles interesse – ud fra samme model som vi har haft 
glæde af ved DS seminar, klublederseminar og repræsentantskabsmøde. 
Møderne finder sted 26. april og 27. september, begge gange i Otterup med start kl. 
18.00 og spisning. 
 

10. Eventuelt 
Vi har mulighed for at søge støtte i DMU Jubilæumsfond til vores FIM seminar i april. 
Der dækkes rejseomkostninger og deltagerafgifter. Jesper ansøger for de danske 
deltagere. 
 
    
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 


