
1 
 

 

 

Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 

23. august, kl. 10.00 Møde 03-15 

Sted: Skype møde 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid, Kasper Darfelt. 

Dagsorden  

1. Økonomi 
a. Regnskab juni 2015 
b. Licenssituationen 1. august 

2. Løbskalender status 
a. DM RR  
b. DM Mini 
c. DM DR 
d. DM SM 
e. NM 
f. Parader 
g. DM RR 2016 overvejelser 

3. Bike Promotion/RRKV sag på Rudskogen 
4. Valg 2016 

a. SK medlem 
b. Sammensætning af SU’er, RR, Mini, DR og SM 

5. NMC møde i København 
a. Deltagere fra RR/DR/CV/Mini/SM 
b. Gennemgang af dagsorden og bilag samt planlægning af opgavefordeling.  

6. Eventuel anskaffelse af mere air fence. 
7. Deltagelse i DMU Miljøseminar 
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8. SK/SU møde, fastlæggelse af dato og dagsorden. 
9. Reglement, tidsplan og procedure for ændringer 
10. Status for Mini RR. 
11. DMU forslag til ny licensstruktur 
12. Eventuelt 

 
 
Ad 1 Økonomi 
Det samlede resultat er i orden, men dommerudgifterne er højere end budgetteret og ikke i balance med 
løbsindtægterne. Årsagerne, at det to stævner i Holland har været dyre uden at give egentlige løbsafgifter. 
Indtægten er kun kommet fra deltagerbetalingen på 300,- kr. Imidlertid betragtes det som en 
udviklingsomkostning. 
Licenser for RR A, CV, DR og SM ser pæne ud. RR B halter bagefter, og der er ikke udstedt så mange (45) 
frilicenser som tidligere år. Måske er den ”lukkede” løbskalender uden samarbejde med trackday 
arrangører en medvirkende årsag. Mini er en katastrofe og udtryk for det sammenbrud som nu er en 
realitet på dette område. 
 
Ad 2 Løbskalender 

a. DM RR. Samarbejdet med KNMV er gået godt, og både unionerne og kørerne er 
indstillet på at gentage det i 2016. Samarbejdet med DTC har givet god eksponering for 
sporten og det er kørerne glade for. Den manglende træningstid ved disse stævner har 
betydet, at kørerne har søgt til andre arrangører som forberedelse. Den manglende tilgang 
af B kørere har formodentlig sammenhæng med dette, idet træningsstævner i DMU regi i 
flere år har været et vigtigt rekrutteringsværktøj for klubberne. 

b. DM Mini Der er intet DM i år, og det er et meget stort problem. Uden et DM er der 
ingen grund til at indløse licens, og resultatet ses tydeligt i licensstatistikken. 

c. DM DR Der har været et tilstrækkeligt antal afdelinger trods nogen usikkerhed 
undervejs. 

d. DM SM Samarbejdet med Zenergy Racing har fungeret tilfredsstillende og der afvikles 
en fornuftig serie. Der er nok behov for at se nærmere på sikkerheden på banerne, men det 
er ikke en hindring for et fortsat samarbejde i 2016. 

e. NM Er afviklet over et stævne. Der var 7 danske deltager, hvoraf 4 kom fra Moto3+ 
klassen. Vi forventer, at denne model også benyttes i 2016. 

f. Parader Roskilde Ring jubilæum var meget velbesøgt. Blandingen af CV og RR gav 
nogle problemer, da der er meget stor hastighedsforskel. Ved CHGP var RR udelukket af 
samme årsag, men stævnet fungerede godt med over 30 deltagere, mange gæster og et 
fælles telt, som DMU havde betalt. Det er dyrt men kørerne er meget glade for det, og det 
giver en god præsentation af vores sport. RRKV gør en stor indsats med deres Mini RR 
bane. Desværre fik de stjålet 7 maskiner på pladsen lørdag nat, så muligheden for at køre 
om søndagen var begrænset. Sidste stævne i denne sæson bliver Drivers Event på Sjællands 
Ringen, som Jan Mandelid er kontaktperson på i år. 

g. DM RR 2016 overvejelser Forhandlinger om RR DM 2016 vil gå i gang med interesserede 
parter i slutningen af september. 

 
Ad 3 Bike Promotion/RRKV 
Det har vist sig, at der er usikkerhed om, hvordan stævner og træningsarrangementer godkendes. Derfor er 
dele af SU RR indkaldt til møde med DMU administration og SK formanden. Problemet har konkret været, 
at der er forsøgt afholdt to arrangementer i Norge, som ikke er godkendt af SK og som ikke overholder 
norsk lovgivning. Samtidig har disse arrangementer ikke været annonceret korrekt. Det har givet anledning 
til et anstrengt forhold til NMF og til økonomisk tab for kørere og promotor. 
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Ad 4 Valg 2016 
I SK er Jan Mandelid på valg. Jan regner med at genopstille. 
Sportsudvalgene er fortsat præget af usikkerhed. SU RR/admin er uden formand, Mini RR er opløst, DR har 
brugt megen tid på at få DR klubben til at fungere. SM fungere i praksis men der burde være mere 
opmærksomhed på systematisk opbygning af sporten. 
SK indkalder udvalgene til møde 7. oktober på samme måde som det møde, der blev afholdt i foråret. Det 
vil sige start med en fælles afdeling for SU’er og SK, derefter møder i hvert SU og til sidst en samlet 
gennemgang af resultaterne for alle. 
 
Ad 5 NMC møde 
SK deltager og der inviteres Bo Thygesen for CV og Thomas Jørgensen for SM. Jesper dækker RR og Mini og 
Palle dækker DR. 
 
Ad 6 Air Fence 
Vi har udlejet vores air fence til andre end DMU stævner i løbet af sæsonen. Imidlertid har det givet 
problemer, da der kun er kort tid til at udbedre skader, og der har været et eksempel på overlapning 
mellem stævner, så vi ikke kunne levere. Ligeledes kan vi ikke udleje til SM stævner. Vi har fået tilbud på et 
ekstra sæt, som med trailer vil koste 125.000 kr. SK overvejer denne anskaffelse og afventer en rapport fra 
vores banegodkendere om behovet på bl.a. de baner, hvor der køres SM. Et eventuelt køb skal godkendes 
af HB/FU. 
 
Ad 7 Miljøseminar 
Da der ikke er banedrivende klubber, bliver der ikke deltagelse fra RR/DR. 
 
Ad 8 SK/SU møde 
Afholdes på Fjelsted 7. oktober kl. 17.00. Invitation og deltagerliste sendes ud af Kasper snarest for, så alle 
kan få det i kalenderen og så man kan vurdere, om der skal inviteres flere deltagere. 
 
Ad 9 Reglement 
Palle har ansvar for processen. Der er deadline for ændringer 1. november. Inden da skal de være 
behandlet i SU og SK, så vi må bede om forslag senest 7. oktober. Færdigredigerede forslag behandles på 
klublederseminaret. 
 
Ad 10 Mini RR 
Området er i meget dårlig forfatning. Der trænes ugentligt i Ishøj i RRKV regi, og det er efter SK mødet aftalt 
med Jan Jespersen, at han i forbindelse med sit T&E arbejde gerne vil bistå med at få en mere systematisk 
talentudvikling sat i gang. Jan kontakter Palle Nielsen fra RRKV om mulighederne. 
 
Ad 11 Licensstruktur 
Palle har overfor FU fremført behovet for en engangslicens, som kan give mulighed for at prøve sporten. 
Emnet er på dagsordenen til næste HB møde. 
 
Ad 12 Eventuelt 
Jan vil sammen med Keld Sommer og Martin Thenning vurdere en eventuel tilretning af retningslinjerne for 
at bringe indlæg i vores to Facebook grupper. 
 
Jesper Holm 26. august 2015 


