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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde: 14. november 2018 kl. 19.30 Møde 06-18 

Sted: Skype 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Camilla Friberg var forhindret. 

 

Dagsorden  

1. Oktober regnskab 
2. Status efter klubkonferencen 
3. Retablering af SU’er 

a. DR 
b. Mini RR 
c. CV Maskinkomite 

4. Seminar for D og S. Skal vi afholde det? 
5. Licenspriser og gebyrer 
6. Reglement 2019, status, publiceringsformat (trykning?) 

a. RR og Mini RR 
b. DR 

7. DMU rep.møde 2019, valg og SK sammensætning  
8. DMU Sikkerhedsudvalg. 

a. Opfølgning på skadesrapporter 
9. Rømø Motor Festival. 
10. Eventuelt 

 
 
 
 
Ad 1 Oktober regnskab 
Vi havde modtaget regnskabet samme dag som mødet fandt sted. Umiddelbart ser det fornuftigt ud, og 
året lander formodentlig bedre end budgettet. Der mangler dog forsat afregning for alle DM Mini RR 
stævnerne. 
 
Ad 2 Klubkonference 
Der var deltagelse fra AMK, RRKV og RRH, mens DCD havde meldt afbud grundet eget arrangement.  Der er 
udsendt referat, men generelt var det et møde, som var præget af en aktiv debat, hvor der ikke var enighed 
om alt, men netop derfor var det godt at få talt sammen. Et vigtigt resultat var retableringen af SU Mini 
med deltagelse fra alle tre klubber. 
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Ad 3 SU’er 
Det er glædeligt, at vi nu har fået tre sportsudvalg på plads. Der mangler fortsat et udvalg for SuperMoto, 
men det har ikke været muligt at skabe kontakt til klubben eller kørerne. 
 
SU RR Admin består af SK sammen med Arne Christiansen 
 
SU Mini består af Lars Henriksen (RRKV) formand, Mark Sørensen (RRKV), Carsten Svendsen (AMK), go 
Steven Tirsgaard og Anders Tirsgaard (RRH). Som en hjælp til udvalget vil John Klint i begyndelsen stå til 
rådighed og deltage i møderne. Og DMUs kontor vil støtte arbejdet i udvalget. 
 
SU Classic Maskinkomité består af  

Søren Holm Koordinator 

Teddy Schultz Sidevogne og diverse.  

Claus Tarum Japanske  

Per Bach Engelske 

Danni Lau Nielsen  50 ccm. 

Allan Poulsen Italienske og Europæiske  

Classic Klasse repræsentanter 
 Per B. Christensen Klasse 2B   50 ccm. 

Peter Jørgensen  Klasse 3 og 4 

Lars Sandberg Klasse 5 

Torben "Geser"  Klasse 6 

Claus Høj Pallesen Klasse 7A og 7B 

Claus Høj Pallesen Klasse 7C F1  og 7C F2 

Søren Hannibal Klasse 7D supersport og 7D superbike 
 
SU Drag Racing består af Jens Olaf Hersom, formand, Michael Dueholm og Bjarne Sørensen. 
 
Ad 4 D og S seminar 
Der har ikke været afholdt seminar i et par år undtagen hos DR. Her vil der blive afholdt seminar, som SK 
giver et tilskud til. I RR er der kun 6 dommere, hvoraf de fleste er involveret i organisationsarbejdet. Der 
vurderes derfor ikke at være et behov for et D seminar. For S officials er der netop uddannet et antal nye 
11. november, så også her vil vi undlade et seminar i år. Spørgsmålet vil dog blive taget op i løbet af 1. 
kvartal til fornyet overvejelse. 
 
Ad 5 Licenspriser og gebyrer 
Der var ingen ændringer. Der var fejl i listen over licenspriser på DMU hjemmeside, og det er efterfølgende 
blevet rettet i samarbejde med kontoret. 
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Ad 6 Reglement 
Der har været ændringer til RR, CV og DR, som alle er godkendt. En del af reglementet i CV er på engelsk, 
men det er godkendt af Jura Udvalget. Vi afventer eventuelle ændringer fra Mini RR. 
Når alle er klar, vil der blive trykt et antal hæfter i A5, som vi har gjort de senere år. Der udleveres et 
eksemplar til dommere på repræsentantskabsmødet, og klubberne kan købe ekstra eksemplarer til 
kostpris. 
 
Ad 7 Rep. Møde 2019 
John Klint er på valg til SK, og John genopstiller. Klubberne opfordres til at stille med kandidater til posterne 
som suppleant og kørerrepræsentant for RR. 
 
Ad 8 DMU Sikkerhedsudvalg 
John vil følge op på og gennemgå skadesrapporterne for at vurdere, om der er noget vi skal gøre 
anderledes. 
 
Ad 9 Rømø Motorfestival 
Ledelsen af festivalen har henvendt sig til DMU for at undersøge mulighederne for en tilknytning til 
unionen. Det kunne være i form af etablering af en klub, men SK anbefaler, at man søger optagelse i en 
eksisterende klub, og gerne i form af en sektion. Pia Dall Pedersen og Palle Lind tager kontakt til dem med 
henblik på et møde. 
 
Ad 10 Eventuelt 
Der var intet til dette punkt 
 
Jesper Holm 
18-11-2018 


