
 
Referat møde 6.3. 2016 Sportsudvalget drag racing. Mødested Skovbrynet 2, Ran-
ders. 
Deltagere Palle Lind (PL), Holger Michael Dueholm (HD) og Jens Olaf Hersom 
(JOH) formand 
 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra DMU 
2. Startnumre 
3. Baner, banegodkendelser og afsøgning af nye baner 
4. Dommerfordeling løb 
5. Licenskurser 
6. Øvrigt 
 
Ad 1)  
PL orienterede om, at Sportskommissionen indkalder til fællesmøde med udvalge-
ne, men PL har meddelt, at SU DR ikke deltager, da udvalget selv sørger for at 
holde sine møder. PL orienterede også om, at den ændrede licensstørrelse for drag 
racing gælder, indtil der kommer en fast bane i Danmark. 
Pl orienterede også om ny form for støjmåling. 
 
Vedrørende licenser ønsker SU DR, at licenserne sendes direkte til kørere og offi-
cials. Drag Racing Club Danmark, der organiserer de fleste kørere, har ingen bane 
og intet klubhus, hvorfor det blot er en ekstra udgift for klubben og uhensigtsmæs-
sigt, at licenserne sendes til klubben og ikke direkte til kører eller officials. 
 
AD 2) 
Der ønskes en ændring af nummerering af kørere i de forskellige klasser, så de får 
fast startnumre. Numrene er hidtil blevet tildelt efter kørerens placering i seneste 
års DM. Det er en praksis som bruges i proklasser, men da vi ikke har disse klasser 
i DK, er det administrativt lettest med faste numre - et ønske som også et stort fler-
tal af kørerne har. 
 
AD 3) 
I følge de løb, der er planlagt i 2016 skal der laves banesyn og godkendelse af ba-
ner i Husum (Tyskland) samt i Skive. Det klares af den pågældende dommer på 
løbsdagen. 
JOH har søgt Randes Flyveplads om tilladelse til at afvikle løb. Endnu ikke svar. 
HD har været i forbindelse med Lindtorp Flyveplads ved Holstebro. Endnu intet 
svar.  
PL vil undersøge mulighederne for at køre i Vojens Lufthavn. 
 
AD 4) Den foreløbige fordeling af dommere til løb i 2016 ser sådan ud: 
14. -15.5. Skive, Bjarne Kryger 
21.5. Allingåbro Motor Festival, Pia Dahl Pedersen 
20. - 21.8. Husum, Jens Olaf Hersom 



 
1.9. -4.9. Mosten Race Day, Palle Lind 
24.9. Skive, Bjarne Kryger 
 
JOH sender listen rundt til bekræftelse hos dommerne. 
 
Ad 5) 
Licenskurser blev drøftet. PL oplyste, at uddannelsesudvalget er nedlagt og at det 
herefter er generalsekretæren og Lea fra kontoret, der varetager det gamle UU 
vedrørende uddannelse. 
Hvis DCD har ønsker om uddannelse af officials til videregående officials, eks. T-
licens, stævneleder m.fl. kontaktes Pia Dahl Pedersen. 
JOH oplyste, at der afholdes licenskursus for nye kørere i forbindelse med Test`n 
Tune Springrace i Mosten 23.4. 2016. 
 
Ad 6)  
JOH kontakter DCD vedr. klubcykellicens. 
 
Referat JOH 
 


