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Referat fra repræsentantskabsmøde 

    
Mødedato: den 3. marts 2018 
Til stede: Jesper Holm, Palle Lind, John Klint, Martin Thenning, Arne Christiansen, Poul Erik Sørensen, AMK 
ved Jan Eriksen, Claus Andersen, Carsten Svendsen og Erik Bo Nielsen, Road Racing Herning ved Lotte 
Tirsgaard og Michael Møller Pedersen, Dragracing Club Denmark ved Lisbet Jørgensen, Michael Dueholm og 
Jens Olaf Hersom og endelig dragracingkører, Mogens Lund.  
Ikke til stede: RRKV Viking og Supermoto Denmark  
Referent: Martin Thenning, sportskoordinator  
Dato: den 9. marts 2018   

___________________________________________________________________ 

 Ansv. 
   

   
1. Velkomst 

SK-formand, Jesper Holm, bød velkommen til et stort fremmøde og bød blandt andet 
velkommen til den nye road racing-klub, Road Racing Herning.  
 
Derefter blev dagsorden fulgt. 
 

 

2. Konstatering af møderet og stemmetal 
Der blev råbt klubnavne op, og følgende klubber var til stede: Aarhus Motor Klub, 
Dragracing Club Denmark, Hedelands Motorklub, Randers Motor Sport, Fyens Motorsport 
og Road Racing Herning. AMK og DCD havde stemmeret. 
 

 

3. Valg af dirigent og stemmetællere 
Martin Thenning blev valgt til dirigent 

 

 

4. Sportskommissionens beretning 
Jesper Holm startede med at fremvise licensudviklingen i de enkelte grene og discipliner. 
Nedenfor kan man se, at især dragracing og classic har fremgang.   
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Derudover satte Jesper overskrifter på nogle af årets højdepunkter inden for de enkelte 
grene: 
 

• RR med beskeden kalender, hvor Rookie blev ladt tilbage 

• Classic fik et godt år, med sidste gang for paraderne indtil vider 

• Mini RR er en hård opgave, men nødvendig på lang sigt 

• Dragracing er kommet godt igen trods en del uheld i årets løb 

• SM har afviklet deres eget DM. Det gik godt, men vi har ingen kontakt til dem 

• Vores Talent- & Elite-arbejde har haft fokus på NSF100 og Moto3 
 
Under de enkelte grene kom der en række spørgsmål: 
 
Claus Andersen fra AMK ønskede, at SK udarbejdede en kort manual for, hvad man skal 
være opmærksom på, når man lejer en bane, fx i mini.  Arne Christiansen og John Klint 
kigger på denne en manual.  
 
I forlængelse af mini DM spurgte Jesper Holm om RRH, vil påtage sig ansvar som 
arrangerende klub for afdelingerne på Skærbæk og Vojens, hvilket klubben accepterede. 
 
Endvidere fortalte Jesper, at SK havde fået en indstilling fra Erik Bo Nielsen, som gerne vil 
stille op som kørerrepræsentant, hvilket SK naturligvis takkede ja til. 
 
I forlængelse heraf fortalte Palle Lind, at NMC Dragracing Commission mangler en ny dansk 
repræsentant og foreslog derefter Jens Olaf Hersom, som accepterede. 
 
Endelig kom der er et spørgsmål fra Mogens Lund, omkring forsikring af mekaniker og udstyr 
til løb. I DMU har man ikke denne forsikring i sin licens, hvorfor man skal købe den ved siden 
af. Lund foreslog samme model som i DASU. DMU undersøger dette nærmere.  
 

5. Regnskab og budget 
Jesper Holm fremlagde regnskabet for 2017 og budgettet for 2018, som du kan se nedenfor.  
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Jesper Holm kommenterede især på mini-delen som står til -50.000 kr. i budgettet i 2018 
(slide 2). Det skyldes en satsning fra SK’s side om at fokusere endnu mere på mini-
rekruttering og kørsel.  

 
6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen 
    

 

7. Aktivitetsplaner 2018 
Jesper Holm fremlagde herefter de aktivitetsplaner og visioner for 2018, som bl.a. er: 
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8. Valg til kommissionsmedlem for 3 år 
Palle Lind genopstillede og der var ingen modkandidater, så Palle tager tre år mere 
 

 

9. Kalender 2018 
Jesper Holm fremlagde kalenderen for 2018.  
Nordisk Mesterskab i SBK, SSP og SSP300 
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Der bliver kørt Nordisk Mesterskab i Karlskoga den 28-29. juli og i Rudskogen den 14-15. 
september.  
 
DMC Cup 
 

 
 
DMC Cup afholdes mellem AMK og DMC og afvikles som en samlet serie med tilmelding til 
hele serien og kvalifikation for deltagelse, dvs. du skal kvalificere dig til serien via første 
kvalifikationsløb. Pris 0 kr. Både A- og B-licenserne kan deltage, hvis de kvalificerer. Stævner 
afvikles sammen med DTC-bilserien.  
 
Road racing Classic og Moderne B 
 
Se nedenfor. 
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Moderne B og classic kører ikke med I DMC-serien, men har du kørt A før, så har du 
mulighed for at deltage.  
 
Mini 
 

 
 
Som nævnt tidligere vil Road Racing Herning hjælpe med miniserien, primært ved de jyske 
afdelinger. De fleste afdelinger afholdes over én dag for at holde omkostningerne nede og 
tilpasse løbene, så de passer med deltagernes andre weekend aktiviteter. Dog afholdes DM-
afdelingen i Tune over tre dage.  
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Dragracing: 
 

 
 
I den nordiske mesterskabs-serie i dragracing er datoerne:  
 

1. Den 7-10. juni, Tierp, Sverige 

2. Den 28. juni – 1. juli, Alastaro, Finland 

3. Den 26-29. juli, Gardermoen, Norge 

4. Den 23-26. august, Tierp, Sverige 

Der køres i klasserne: 

• Super Gas Bike 

• Super Comp Bike 

• Top Fuel Bike 

• Super Twin Bike 

• Pro Stock Bike 

• Super Street Bike 

Løbskalender i dragracing og road racing: 
 

• Du kan se den fulde road racing-kalender via: 

http://loebskalender.dmusport.dk/index.php 

• Du kan se den fulde dragracing-kalender via: 

http://loebskalender.dmusport.dk/index.php 

Kalenderen bliver opdateret løbende.  
 
 

http://loebskalender.dmusport.dk/index.php
http://loebskalender.dmusport.dk/index.php
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10. Fremlæggelse af administrative procedurer 

Martin Thenning fremlagde en række procedurer vedr. licensstruktur, udstedelse af 
starttilladelse, håndtering og procedure af skadesblanketter samt sekretariatets opgaver, 
som der har været efterspørgsel eller tvivl om. Du kan se præsentationen via bilag 1. 

 

 

Mødet blev gennemført i en god stemning med gensidige tilsagn om samarbejde og støtte mellem klubberne. 
Mødet sluttede kl. 16.00. 


