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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

SK møde: 3. maj kl. 19.30 Møde 03-18 på skype 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint og Camilla Friberg (referent). 

Dagsorden  

1. Organisation, velkomst til Camilla. Sportssekretærens opgaver 
2. Økonomi 

a. Regnskab for marts 
b. Licensstatus 
c. Aftale med RRKV om forsøg med tilskud til DMU kontingent for nye Mini RR medlemmer. 
d. Airfence udlejning og omkostninger til reparation. 
e. Pay as you go 

3. Kalender 2018. 
a. Status for AMK/DMC 
b. SuperMoto 
c. Aarhus Classic med mc deltagelse 
d. Mini RR 

4. Klubber 
a. AMK, samarbejde med DMC og støtte til RRH 
b. RRH, medlemsantal og DM stævner 
c. RRKV, ny bestyrelse, markedsføring og træning. 
d. DCD, reaktion på HB afgørelse om el-bikes 
e. SuperMoto, er der liv? 

5. Mini RR 
a. TEC samarbejde, erfaring fra Race Day, fremtidigt samarbejde. 
b. Ohvale maskiner bevilget fra FU 
c. FDM Sjællands Ringen 

6. Markedsføring 
a. Løbende nyheder 
b. Forslag fra RRKV 

7. Eventuelt 
a. Banegodkendelse 

 
Ad. 1 
Jesper bød alle velkommen til mødet, specielt til Camilla der er tiltrådt som sportssekretær efter Martin 
Thenning, der stoppede pr. 30. april. 
Herefter gennemgik Jesper mødets dagsorden. 
 
Ad. 2 
Regnskab for marts: 
Et enkelt punkt står og blinker. Der har været en stor udgift til reparation af air fence. Det har været dyrere 
end forventet, men en nødvendig udgift.  
 
Licensstatus: 
Når man ser på licenser for april måned ser det fornuftigt ud, dog med en tilbagegang blandt Supermoto.  
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Aftale med RRKV: 
Der betales 225 kr. pr. medlem til DMU. For nye medlemmer der bliver hvervet i år, dækkes halvdelen af SK 
og den anden af Viking. Det er positivt for Viking at kunne tilbyde nye minimedlemmer en nemmere og 
billigere måde at starte på.  
 
Pay-as-you-go for rr mini: 
For at gøre det enklere at køre på pay-as-you-go ændres den nuværende procedure. På nuværende 
tidspunkt skal der udfyldes en blanket hver gang pay-as-you-go bliver brugt. Dette ændres således at: 

- Alle skal have et licenskort. Dette kan bestilles gennem forretningssystemet eller på dagen.  
o Hvis en kører ønsker at få pay-as-you-go på dagen, så skal han være medlem af en klub. 

Såfremt det ikke er muligt at oprette medlemskab i klubben på dagen, så kan køreren køre 
på en klubcykellicens. Hver klub har én klubcykellicens som kan benyttes.  
Herefter sender klubben en mail til Camilla: cf@dmusport.dk hvor I skriver navn og 
licensnummer på den kører, der ønsker en pay-as-you-go-licens. Camilla vil efterfølgende 
oprette den i systemet. 

o Køreren kan også bestille licenskortet gennem forretningssystemet på normal vis. 
- Når kørere skal træne eller køre løb skal de via mobile pay overføre helholdsvis 25 eller 50 kr. Som 

kommentar til overførslen noteres licensnummer. 
- Licenskortet skal medbringes ved alle træninger/løb, ligesom der vises en kvittering for indbetaling. 

 
Camilla laver en opdateret procedurebeskrivelse og sender til klubberne. 
 
Ad. 3 
Status for AMK/DMC: 
Efter samtale med DMC bekræftes at der er 25 tilmeldte. Serien kommer til at hedde Danish Superbike i 
stedet for DMC. Der er 4 løbsweekender med et kvalløb der er flyttet til d. 23. maj på Padborg Park.  
 
Aarhus Classic med mc deltagelse: 
Vi er glade for at motorcyklerne er kommet med ved dette arrangement. 
 

mailto:cf@dmusport.dk
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Mini RR: 
Minikalenderen består af 5 stævner. De sjællandske stævner står Hedeland for og de jyske står Herning for. 
Det er positivt at der er et godt samarbejde mellem klubberne og specielt med at få de jyske løb til at 
fungere.  
Første løb i Skærbæk er bekræftet til løb frem til kl. 17 
 
Ad. 4 
AMK, samarbejde med DMC og støtte til RRH: Det er dejligt, at AMK støtter RRH i afviklingen af de jyske 
Mini stævner. 
 
RRH, medlemsantal og DM stævner: Det viser sig, at der har været problemer med at få medlemmer fra 
RRH registreret, men Camilla er i dialog med Lotte Tirsgaard om at få det løst. 
 
RRKV, ny bestyrelse, markedsføring og træning: 
Viking har fået ny bestyrelse som er fuld af ideer og en stor motivation for at skabe resultater. Derudover 
har de afholdt Race Day med mange besøgende. Læs mere om Race Day senere i referatet. 
 
DCD, reaktion på HB afgørelse om el-bikes: 
Vi imødeser at stævneafviklingen bliver i overensstemmelse med de retningslinjer der er kommet fra HB. 
 
SuperMoto: 
Camilla er i dialog med SuperMoto med henblik på at få støttet klubben, så der kan genetableres en DM 
serie. 
 
Ad. 5 
TEC samarbejde, erfaring fra Race Day, fremtidigt samarbejde: 
Det var en god dag, hvor der var mange besøgende som var glade og tilfredse. TEC har købt 3 Ohvale 
maskiner, som kan benyttes. Erfaringerne fra Race Day var gode og TEC-samarbejdet fortsætter. 
 
Ohvale maskiner bevilget fra FU: 
Vi vil gerne takke for bevillingen og bestillingen er sat i værk.  
 
FDM Sjællands Ringen: 
Der er en aftale om, at vi har to søndag formiddage til rådighed på banen. Det er fra kl. 9.00-14.00 og skal 
benyttes til talent og elite. Omkostningen til baneleje dækkes af talent og elite. 
 
Ad. 6 
Løbende nyheder: 
Camilla vil løbende sørge for løbende at lægge nyheder på hjemmesiden 
 
Forslag fra RRKV: 
Tages op ved næste SK-møde 
 
Ad. 7 
Banesyn:  
Banegodkendelse til Vojens udstedes til Herning. 
Der udstedes en opdateret banegodkendelse til Skærbæk-banen 2018 til Herning. 
 
Puljemidler: 
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Der er åbnet for ansøgningen til foreningspuljen. I kan læse mere og søge her: 
http://dmusport.dk/dmu/nyheder/nyhed/dato/2018/05/03/soeg-midler-til-spaendende-projekter-i-jeres-
klub/ 
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