
 
 

Referat fra SU møde d. 28-10-2015 på Fjelsted Kro.  

Tilstede: Arne Christiansen, Bo Thygesen, Benjamin Andersen, Keld Sommer.  

Afbud: Eva Kofoed. 

 

Evaluering på sæsonen 2015 

Dommerrapporter blev gennemgået. Dommerrapporter er vedlagt dette referat. Der er generelt problemer 

med for få samaritter til SM stævnerne. Der bør være to samaritter til stede hver gang. SU henstiller til SM 

at der generelt arbejdes på at forbedre afviklingerne af SM stævnerne.  

SM stævnerne med Zenergy fungerer rigtigt godt.  

Assen april superbike og juni supersport: 

April bar præg af koldt vejr og at det var første stævne på sæsonen for mange.  

Juni var en stor succes for alle kørerne. 

SU lægger op til et fortsat samarbejde med KNMV.  

Stævnerne med DTC har alle været godt arrangeret og tidsplanerne overholdt. Bittert at det første løb i 

april måtte aflyses pga. olie på banen, men det var den helt korrekte beslutning i det konkrete tilfælde.  

Stævnet på Djursland indeholdt en ekstra træning søndag morgen for både A og B. Træningen blev brugt til 

fulde af kørerne. Det fungerede OK med lejr på græsplænen og flot at AMK sørgede for strøm til de kørere 

der manglede generator.  

Der er mere omkring stævnerne med DTC i afsnittet med ”ønsker 2016” som Benjamin står for. 

Reglement 

14.2 Tilskadekomne kørere. Der tilføjes: Lægekontrol skal gennemføres senest 15 min. Efter det 

pågældende pas er flaget af.  

26.8 Kølervæske. Ændres til Vandkølesystem. 

Kølesystem må kun indeholde rent vand på vandkølede motorcykler. 

 

 

 

 



 
 

25.2 Nummerpladernes farve. 

Ral farve Orange nr. 2007 skal ændres til nr. 2008 

Ny kolonne tilføjes med Pantone nr. 

Ral #           Pantone # 

9005 Black 

5010 541 

1003 137  

2008 1585 

3020 485 

6002 349 

9010 Cool gray 1 

 

30.4 Supersport 600 

Farve på tal ændres til rød. 

5 ulykkeshjælp. 

Under undtagelser skal der tilføjes min. 2 samaritter 

29.1 Klasser 

Tilføjes ved Superbike. DM 

 

Paragraf et eller andet med kørernumre og valg af til næste år.????? 

Der kan ikke være to kørere der har det samme nummer i klasserne Supersport og Superbike (A) 

Det samme gør sig gældende i klasserne Rookie 600, Rookie 1000, Moto 4,5 og Moto 3+.  

Dette er gældende så længe disse klasser kører i samme tidstagning/løb til stævnerne. 

30.4  

4 cylindret 160 kg 



 
3 cylindret 165 kg 

2 cylindret 165 kg 

30.5 

4 cylindret 168 kg 

3 cylindret 168 kg 

2 cylindret 168 kg 

 

Bilag 5 skal opdateres på DMU’s hjemmeside. 

 

Oprykning fra B til A 

Rookie 600  

Emil Sachmann, Thomas Lorentzen og Søren Rasmussen rykkes op til A licens. De resterende kørere der har 

opnået point nok til oprykning kan gøre det hvis de ønsker det. Dog kun efter en individuel vurdering fra 

SU. Køreren skal selv henvende sig til SU. 

Rookie 1000 

Der rykkes ikke nogen op fra denne klasse grundet det lave deltagerantal i sæsonen 2015. Kørerne kan dog 

søge om oprykning ved SU.   

 

Sæson 2016 

Bo fremlagde de første mulige datoer for næste år. SU ønsker at konceptet med DTC videreudvikles. Vi skal 

arbejde på at forbedre produktet hele tiden, så kørerne vælger DM til, både Rookie og A kørere. Indtil 

videre er der ikke noget fast men kun foreløbige datoer. Det er vigtigt at vi tidligt kan melde planen ud for 

sæsonen, det gør at kørerne kan forberede sig maksimalt. Der skal ikke herske nogen tvivl om at SU bakker 

fuldt op omkring et fortsat samarbejde med DTC. Samtidig er vores indstilling også at vi har et godt produkt 

overfor DTC, publikum og tv kan lide det vi leverer til stævnerne. Derfor tror vi også på at det er muligt at 

stille krav til de forhold der tilbydes.    

Se notat fra Benjamin vedr. SU og kørernes ønsker til sæson 2016. 

 

Søgning af midler til markedsføring af DM 

SU har besluttet at nedsætte et markedsføringsudvalg.  



 
Benjamin er ansvarlig for markedsføringsudvalget. Udvalgets opgave er at sørge for der sker en målrettet 

indsats i forhold til at tiltrække kørere til RR DM. Benjamin tager kontakt til Martin Thenning for at 

koordinere indsatsen og lave en handlingsplan for 2016 sæsonen. Benjamin og Martin har lov til at 

inddrage andre personer for at trække igennem. Der opsættes et budget for arbejdet og søges midler i SK. 

Keld og Benjamin tager det første møde med Martin.  

 

Valg af ny formand for SU, emner blev diskuteret.   

Bo skal fortsætte med hans gode arbejde i AMK og sørge for vi fortsætter dialogen med DTC. 

Arne har rigeligt at gøre med hans dommergerninger og de andre ting han laver i SU.  

Benjamin tager markedsføringsudvalget og fungerer også som kørerrepræsentant når Keld ikke har kræfter 

til det.  

Keld har lige købt hus og skal sætte det i stand, og har ikke tid eller overskud til møder i weekenderne. Men 

Keld vil gerne tage fører kasketten på SU RR indtil der kan findes en formand. Vi skal have fundet en ekstra 

person til SU i stedet for Eva. Bo spørger Kaj Lehmann om han har mod på en tur mere. 

 

Evt.  

Næste møde i januar. Aftales nærmere.  

Referent Keld Sommer.  

   

Vedlagt dommerrapporter for sæson 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ønsker til SK 

Assen 

1. Vi ønsker at SK ligger pres på at datoerne bliver vendt om, så superbike kører sammen med motogp og 

supersport med vm superbike. 

2. Vi ønsker at køre med vores eget reglement.  

DTC 

1. Vi ønsker at komme ud og køre på banen minimum 2 gange om dagen.  

(en fri træning/tidstagning søndag morgen på 15-30 min.) 

2. Vi ønsker et tilbud på opstillede telte til hver kører til hvert stævne med mulighed for tilkøb af ekstra 

sektioner.  

3. Der skal lægges pres på at vi ændrer tidsplanen, så mc ikke bliver lagt ind ved en faretruende bilklasse, 

(legendcar), (special salooncar), (risiko for oliespild) og at vi ikke ligger som de sidste i programmet med 

fare for aflysning af løb. 

4. Ønske om livetiming på tydelige skærme i pitområdet til tidstagning & løb. 

5. Ønske om bedre styring/planlægning af opstilling i ryttergården. Der har været for store problemer med 

spredning af kørere.  

6. Ønske om tid til præmiering på banens podie. 

7. Vi har et stort ønske om at køre med til GPdanmark i august måned. Vi ønsker telte stillet op og vi 

accepterer at der til denne weekend ikke er formiddagstræning om søndagen. Men vi håber stadig på det. 


