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Referat fra SK/SU RR-DR møde 01-15 på Fjelsted Skov Kro. 
 
RR-DR Møde: 01-15 
Mødedato: 18.02.15 
Til stede:   SK: Jesper Holm og Palle Lind.  

   SU RR Admin: Benedicte Jensen (HM), Arne Christiansen (FMS),  
   Eva Kofoed (RRKV), Bo Thygesen (AMK) og Keld Sommer (kørerrep.). 
   SU Mini: Vibeke Rosenskjold (RRKV), Rasmus Rasmussen (FMS) og 
   Kaj Lehmann (AMK). 
   SU DR: Palle Lind. 

   SU SM: Rasmus Priergaard og Brian Madsen (ASC). 

   Øvrige: Jan Jespersen og Kasper Darfelt 

Ikke til stede:  Jan Mandelid, Christina Månsson, Jens Olaf Hersom, Thomas Jørgensen og 
   Henrik Sørensen 
Referent:  Jesper Holm 

Dato:  21.02.15 
___________________________________________________________________ 

   

   

 Mødet blev åbnet med meddelelserne om, at Pocketbike Club DK nu er fusioneret 

ind i RRKV og at Road Racing Herning er nedlagt. En del af de aktive er indmeldt i 

AMK og øvrige licenshavere er overgået til forskellige klubber. SK ser det som en 

styrkelse af de tilbageværende klubber og som en fornuftig udvikling for sporten. 

 

 

1. Konstituering af sportsudvalgene. 

Sportsudvalgenes sammensætning blev konfirmeret og kan ses herunder. 

Det vil være muligt, at søge optagelse i udvalgene efter Rep.mødet i marts. 

 

Udvalgenes sammensætning: 

SU RR Admin 

Benedicte Jensen (formand, HM) 

Eva Kofoed (RRKV) 

Arne Christiansen (FMS) 

Bo Thygesen (AMK) 

Lotte Uhre (RRH) 

Keld Sommer (kørerrep.) 

 

SU RR Mini 

Vibeke Rosenskjold (formand, RRKV) 

Rasmus Rasmussen (FMS) 

Christina Månsson (AMK) 

Kaj Lehmann (AMK) 

 

SU DR 

Jens Olaf Hersom (formand, DCD) 

Palle Lind (DCD) 

 

SU SM 

Thomas Uwe Jørgensen (formand, ASC) 

Rasmus Priergaard Nielsen (ASC) 

Henrik Sørensen (ASC) 

 

 

2. Sportsudvalgenes opgaver. 

Sportskommissionen gennemgik i store træk opgaverne for de forskellige udvalg, 

og understregede udvalgenes ansvar for selvstændigt at udvikle de grene, som 

de har ansvar for. Det blev også understreget, at der er mulighed for at søge 
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økonomisk støtte gennem SK til udviklings- og projektmidler i DMU og i videre 

omfang i DIF. Udvalgenes opgaver fremgår i sin helhed på dmusport.dk under 

det enkelte sportsudvalg. 

 

3. Talentarbejde 

Jan Jespersen fortalte om den nye strategi for RR. Jan er koordinator og har 

sammen med SK og DMU udpeget 10 kørere, som der arbejdes videre med i det 

kommende år. Der er altid mulighed for at byde ind med nye navne til 

talentarbejdet, ligesom eksisterende medlemmer af talentarbejdet også kan 

udtræde løbende. 

 

 

4. Transpondere i praksis, salg af transpondere og udlejning af computere.  

Det vil snarest være muligt at købe brugte transpondere af DMU. De sælges så 

længe lager haves. AMK og RRKV har købt klubsæt.    

 

 

Fra SU’erne forventer SK svar på følgende: 

 

 

5. Status for Moto3+ 

Se referat fra SU RR Admin. 

 

 

6. Overtagelse af SuperMoto Mini 

Reglementerne er rettet til i 2015 udgaven. 

SU RR Mini og SU SM udarbejder en info-skrivelse til hjemmeside og facebook.     

 

 

7. Endelige rettelser i reglement 

En rettelse til SM § 7.6 – aldersgrænse ændres fra 6 til 4 år. 

Se desuden referat fra SU RR Admin. 

 

 

8. Kalender for 2015, herunder eventuelle samarbejdspartnere 

Vibeke laver oplæg med hjælp fra Kasper, så SK kan godkende, at der køres 

sammen med Zenergy og SM. 

Det forventes, at en kalender for Mini snarest kommer på plads og kan 

offentliggøres.    

 

 

9. Hvordan vil man udnytte de licenstyper, der er til rådighed, herunder 

frilicens og træningslicens 

Klubberne vil specielt forsøge at lokke nye kørere til via frilicenser. 

 

 

10. Input til John Klints arbejde i Sikkerhedsudvalget 

Se referat fra SU RR Admin.    

 

 

Der foreligger referat fra møderne i SU RR/Admin og SU Mini RR. 

Mødet sluttede ved 22-tiden, og der var almindelig tilslutning til, at der afholdes 

et tilsvarende møde til efteråret. SK opfordrede SU’erne til at holde møder oftere. 

Det kan være som Skype-møder, men det er vigtigt, at der foreligger referater, 

så kørere og klubber kan følge med i aktiviteterne i DMU. 

 

 

 


