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Referat fra SU RR Admin-møde på Fjelsted Skov Kro 
  

Mødedato: 20. maj 2015 
Til stede:   Palle Lind (SK), Arne Christiansen, Bo Thygesen, Eva Kofoed, Jan Jespersen, 
   Benjamin Andersen og Keld Sommer 
Referent:  Keld Sommer 
Dato:  22.05.15 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Stævneerfaringer indtil videre 

 

DM på Jyllandsringen 

 

Bo Thygesen, AMK:  

For lidt plads i ryttergården, DTC er informeret og er enige. DTC har lovet at der 

bliver sat telte op til næste gang, som kørerne kan benytte, dette er inkl. i 

deltagergebyret. Vi har møde med DTC.  

 

Bo melder tilbage til SU når der har været møde med DTC og AMK.    

 

Flot tv dækning af TV2.  

 

Indtryk fra kørerne, ved Benjamin: 

Tidsplanen, MC1 og MC2, der skal selvfølgelig skrives hvilke klasser der skal køre 

hvornår.   

 

Bedre logistik i pitten. Der skal være en plan for hvordan teltene skal stå.  

 

Der var ingen oplysning til publikum om hvor motorcyklerne stod, så der kom 

ingen og kiggede.  

 

Hvis det var en mulighed at køre løb tidligere på dagen, mindsker vi risikoen for 

oliespild og aflysninger.  

 

Kørerne er meget klar til at give en hånd med airfence, hvis vi kan spare tid til at 

få 10 min. Warm up pr. klasse om søndagen.   

 

Vi vil gerne have bedre information omkring hvor lang tid der er til banen åbner i 

forbindelse med oprydning. En mand med et skilt (en pittavle) eksempelvis. 

 

Vi manglede tv-skærme til at se tider under tidstagningen. Der bør også på live-

timingen være klasse inddeling 600 og 1000. Skærme findes allerede i systemet, 

de skal bare frem til stævnet. 

 

Assen 

 

Fint stævne, men for få tilmeldte, vi så gerne at der var kommet 4-5 kørere 

mere. Der var 11 tilmeldte fra DK og 11 fra Holland og Belgien.   

 

For dårlig plads i pitten, kørerne var henvist til at holde på en grus 

parkeringsplads.  

 

Lige nu er der tilmeldt 17 til Supersport stævnet i juni. Hvis det KNMW lovede 
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holder omkring tidsplanen skal Supersport køre løb imellem QP klassernes warm 

up og løb.  

 

Frit reglement 

 

Helt perfekt for alle, god stemning blandt kørerne og ingen problemer. 

 

 

2. Samarbejde med administrationen 

 

Licensforhold 

Licenstegning er stort set uændret i forhold til 2014 for senior. 

 

Mini mangler 25 stk. sammenlignet med sidste år.  

 

Eva vender tilbage til SU omkring RRKV arbejde omkring et DM stævne i 2015. 

Der SKAL afholdes mini DM ellers bliver det endnu sværere at komme tilbage i 

2016. Hold gerne et stævne sammen med Zenergy Racing.  

 

Resultatlister 

Tidtager skal sende resultater til Kasper på kontoret senest 2 dage efter et DM 

stævnes afslutning. Hvis ikke det er nævnt i reglementet skal det anføres som 

forslag til reglementsændring ved sæsonens afslutning.  

 

 

3. Gennemgang af dommerrapporter 

 

Der vil være stævner hvor der er underskud andre hvor der er overskud, i sidste 

ende går det formentlig op.  

 

Gennemgang af indkomne dommerrapporter 

SU bakker Lis Johannsen op omkring beslutning om aflysning af løb 1 på 

Jyllandsringen. Dommeren skal altid tage sikkerheden først og Lis tog en klog 

beslutning i at aflyse løbet. Stor ros herfra. 

 

Classic på Jyllandsringen: Fejl i listen med startnumre, Eva har taget hånd om 

det.  

 

SuperMotard i Hjørring: Der var ingen samaritter til hverken løb eller træning. 

ALS Supermotard fik en kraftig advarsel og der følges tæt op på klubben fra Eva 

og Arnes side til det næste stævne. Klubben er forholdsvis ny og skal hjælpes 

godt videre. 

 

 

 

4. Oprykkercup  

 

Der er problemer med at få alle de nye med på resultat listen. Keld kigger 

tilmeldingslisten igennem før hvert stævne og sender til Bo og Eva senest torsdag 

før stævnet.   

   

 

 

5. Reglement 

 

Til 2016 ændres reglement for oprykker cup, så det er den første sæson man 
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stiller til start i A klassen man deltager i oprykker cup.  

 

Tidtager skal sende resultater til Kasper på kontoret senest 2 dage efter et DM 

stævnes afslutning. Hvis ikke det er nævnt i reglementet skal det anføres som 

forslag til reglementsændring ved sæsonens afslutning. 

  

Krav om baglygte gælder ikke for classic og mini og SM. 

 

Farvekoder skal ændres så der ikke skrives noget om RAL farver. Færre regler, 

gør det simpelt, samme farver som i år. Kørerne skal nok vænne sig til det.   

 

Hvis en kører ønsker at rykke op fra d.o. klasser direkte til A skal der søges 

dispensation i SU. SU vurderer ud fra erfaring og resultater om der skal gives 

dispensation. 

 

Arne er ansvarlig for at forslag til reglementsændringerne bliver sendt til SK 14 

dage før klublederseminar. 

 

 

6. Situationen ved ikke godkendte stævner 

 

Manglende sikkerhed ved ikke godkendte stævner 

AMK undrer sig over at kørerne ikke reagerer på den manglende sikkerhed. To 

sektioner af airfence var fjernet, der var ingen afdækning med rockwool nogen 

steder. Ingen teknisk kontrol af mc. Hvorfor stilles der store krav til DM og ingen 

til andre stævner. 

 

Kørerne fik indtrykket af at det var et DMU godkendt stævne, der var mange fejl 

og mangler ved sikkerheden, se brev fra Bo Thygesen og Jan Eriksen omkring 

hans observationer til stævnet. SU opfordrer til at DMU og promotorer 

samarbejder omkring stævnerne, så det ikke går ud over sikkerheden. Det er 

ikke kørernes ansvar at sikkerheden er i orden, det er stævnearrangør der er 

ansvarlig.  

 

SU vil have en udredning fra SK om hvorfor DMU har afvist at godkende Zenergy 

Super Challenge på trods af at alle officials stort set var på plads, en manglende 

godkendelse og banegodkendelse går ud over sikkerheden for kørerne.  

 

2 dødsfald på Oeschersleben 

Orientering fra Bo vedr. den dansker og tysker der døde. Danskerens mc går i stå 

og bliver påkørt bagfra. Danskeren dør på stedet og tyskeren afgår ved døden på 

sygehuset. Alle forholdsregler var overholdt, det var et tragisk uheld.    

 

 

 

7. SK referat 

 

Ikke gennemgået 

 

 

8. T&E Strategi 

    

Der er taget flere end de alleryngste kørere med. De kørere der er med skal føre 

træningsdagbog og vise resultater. Der er flere af dem der viser store fremskridt, 

og også flere af dem der har fået sig noget af en overraskelse. Der er ny fysisk 

 



                   

Side 4 af 4 

   

   

test i slutningen af maj. Robbin Harms har også meldt sig til træningen. Der er 

også nogle af kørerne der får psykolog hjælp til at få nogle værktøjer til at 

håndtere det pres der bliver lagt på dem, blandt andet fra forældrene. 

   

Oprykning fra Moto 4,5 og 3+ 

Hvis en kører ønsker at rykke op fra d.o. klasser direkte til A skal der søges 

dispensation i SU. SU vurderer ud fra erfaring og resultater om der skal gives 

dispensation. Alderskravet skal altid være opfyldt. 

 

 

9. Evt. 

 

Der skal vælges en ny formand i stedet for Benedicte. Der er ikke nogen til stede 

i dag der er klar på opgaven. Indtil videre fungerer Eva som kontaktperson for SU 

og sender mails videre til de relevante personer i udvalget. Alle bedes gå i 

tænkeboks om emner til at indgå i sportsudvalg.  

 

SU giver Martin Paaske Rasmussen dispensation til at montere et 275ccm kit på 

sin Honda RS125. Betingelsen er at lægges der en protest på cyklen, inddrages 

den af T&E og cyklen skal på rullefelt.  

 

Den må ikke på noget tidspunkt være kraftigere og præstere flere hk end en 

standard NSF 250R Moto 3.   

 

 

 


