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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 

2. november 2017 kl. 19.30 Møde 05-17 

Sted: Skype. 

Deltagere: 

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

Dagsorden  

1. Økonomi Mini RR 2017 

2. Kalender Mini RR 2018 

3. Situationen mellem AMK og ”Kørerforeningen” vedr. RR 2018 kalender 

4. Budget 2018 

5. Forberedelse af Klublederseminar på lørdag. 

6. Eventuelt 

 
 
Ad 1 Økonomi Mini RR 2017 
SK har modtaget ansøgninger fra HM og RRKV om økonomisk støtte til underskudsdækning af stævnerne i 
2017. SK har i et vist omfang imødekommet ønskerne. 
 
Ad 2 Kalender for Mini RR 2018 
Det er aftalt med T&E hos DMU, at vi trods underskud må fortsætte udviklingsarbejdet i junior afdelingen 
og dermed også have et Mini RR DM i 2018.  John Klint kontakter Skærbæk og Vojens banerne for at 
undersøge ledige datoer på lørdage, som helst ikke skal ligge for sent i sæsonen. 
I øvrigt vil kalenderen blive drøftet med klubberne på klublederseminaret. 
Der er ved at blive etableret samarbejde med TEC Hvidovre om junior udvikling for RR. 
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Ad 3 ”Kørerforeningen” og AMK 
Der er kommet et udspil fra nogle kørere, som ønsker at afholde et DM. SK afventer et endeligt udspil, men 
det står fast, at kun en DMU klub kan ansøge om at afholde DM. 
Situationen vil blive drøftet med klubberne på klublederseminaret. 
Jesper har talt med den polske union PZM om at holde en fælles afdeling for det polske og danske 
mesterskab på banen i Postnan, og tilsvarende se på mulighederne ved et af de danske stævner. 
 
Ad 4 Budget 2018 
Udkastet til budget blev gennemgået, og det er efterfølgende sendt til DMU. 
 
Ad 5 Klublederseminaret  
Jespers udkast til præsentation blev gennemgået, og den er efterfølgende færdiggjort. 
 
Ad 6 Eventuelt 
De er tydeligt, at vores PAYG licens ikke er slået igennem. Det er SK’s fornemmelse, at hverken klubber eller 
kørere har forstået modellen. Vi vil derfor arrangere et informationsmøde i januar for de klubber, som 
udsteder RR licenser, for at informere om systemet. Her skal også repræsentanter for kontoret deltage. 
 
Jesper er indtrådt i FIM E Working Group (WG) Mini RR under CCR (Commision for Curcuit Racing), hvor han 
har deltaget i det første møde. Der forventes afholdt et EC stævne for Mini RR i 2018. 
 
 
Jesper Holm 
2. november 2017 

 


