
 

 

Dagsorden: 2 december 2008 
 

Fællesmøde: Klub / Track day / Kørere / DMU 
 
Deltagere: Thorleif Møller, Jimmie Madsen, Thomas Harding, Max Andersen, Morten 
Christensen, Lis Johannsen  
Gæster: Henrik Berendt 
Afbud: Hans Storm 
 
1. Velkomst Lis bød velkommen 
2. Ordstyrer og referent Lis er ordstyrer og referent. 
3. Godkendelse af referat Godkendt 
4. Klasse inddeling. 

Klasser som de er i dag 
eller Klasser på tid 

Der blev talt om det er rimeligt at det er de nordiske lande der 
bestemmer hvilke klasser vi skal kører, når der kun er 1 der 
kører nordpå når der er 10 der kører sydpå. HBE forklarede 
forholdet der en gensidig aftale mellem de Nordiske lande og 
vil være med til at fremme sporten i Nordiske Mesterskab 
(NM). Vi kan sammensætte i forhold til mulige forhold i DK og 
gøre plads til samme klasser som NM. (Det er det vi gør) 
 
Forslag til klasser:  
SuperBike.    
Super sport 600cc,  
Rookie 600,     
Rookie 1000   
Hyosung. 
Challenge (HBE informeres at dette ville blive med en 
kontrakt mellem DTC,AMK og DMU, af hensyn til kørerne og 
sporten) 
  
Det giver ikke mening at lave en klasse for Rookie I, eller de 
små A-kørere. 
Hvis man har en MC der ikke passer i klasserne, kan der 
efter ansøgning få tilladelse til at blive indplaceret i en klasse, 
under hensyntagen til tid og sikkerhed. Den klasse man 
deltager i, kan man også få point i. 
 
Challenge kørerne vil gerne med til at kører DM. Men så skal 
det nok være således at man kan smide noget væk. 
( TH beskrev muligheden for at kørere kunne deltage og vise 
deres færdigheder ved arrangementer, dette kunne være 
med til at gøre det mere attraktivt, prisen kunne være speciel 
alt efter afviklingsforhold, generelt ville de gerne komme og 
være med) 
  



 

 

5. Tilmeldings frist ens for 
alle DMér 

Vi talte om online tilmeldingen.  
Vi venter på en tilbagemelding ang. systemet og hvordan det 
kan løses med at få nogle aconto betalinger. 
( MC tager kontakt til Kenneth Mikkelsen og melder tilbage 
med mulighederne) 
   

6. Hvordan skal en evt. 
løbsafvikling se ud, lav 
eksempler på 
tidsprogram 

Vi skal sikre at der bliver meget kører tid til hver klasse. 
DM kan afvikles over 1. dag.  
DM kan afvikles ved at klasserne slås sammen under 
tidtagning og træning, så klasserne deles efter tid. Løbene 
skal dog afvikles sammen i hver klasse.   
Til DM skal der være min. 1 tidtagning. 
 
 

7. Event-licens som en 
slags endags licens 

HBE orienterede om at den aftale der er kommet igennem 
med Hoved Bestyrelse i DMU. 
Vi var enige om at der skal være en undervisning inden 
kørslen.  
 
Vi var enige om at man godt kan blande licens og ikke licens 
kørere ved et arrangement. Men det er selvfølgelig kun 
kørere med licens der er dækket af forsikringen.  
Ved næste møde skal vi finde en model der beskriver 
hvordan mcérne skal kontrolleres inden kørsel. 
 

8. Støjdage / 
arrangementer til ikke 
støjdage 

Tages op til næste møde. 

9.  Beskrive kriteriet for at 
afholde en DM afdeling 

Som minimum skal følgende ledende officials være til stede, 
Stævneleder, Teknisk Kontrol, Tidtager og Dommer. 
Arrangementet skal afholdes i samarbejde med en DMU klub, 
og i overensstemmelse med DMU´s reglement. 
 

10. - Kort beskrivelse af DM 
sammen med andet 
- Opfordring til 
reglement gennemgang 

Tages på Mail 

11. Promotion for DM – 
track days. / Fælles 
kalender. 
Skal vi have en profil på 
facebook, motorcykel 
galleriet eller hvordan 
når vi de nye kørere, fra 
at være trackday kører 
til at blive DMU kører. 
 

Tages på Mail 
 
Storm kontaktes efter jul. 



 

 

12. Skal alle afdelinger af 
DM være tællende. 

Vi kommer med en anbefaling til SD-RR om at der skal være 
mulighed for at smide et antal afdelinger fra. 
Alt andet ville ikke være rimeligt. 
 
0 afdelinger kan fratrækkes ved   4 –   5 DM – DMU-CUP løb 
2 afdelinger kan fratrækkes ved   6 –   9 DM – DMU-CUP løb 
3 afdelinger kan fratrækkes ved 10 – 14 DM – DMU-CUP løb 
4 afdelinger kan fratrækkes ved 15 – 19 DM – DMU-CUP løb 
5 afdelinger kan fratrækkes ved 20 – 24 DM – DMU-CUP løb 
 

13. Eventuelt Teknisk reglement. 
Der skal laves et track day reglement, der som minimum skal 
være opfyldt inden man kommer ud og kører. 
Vi tager den på mail. 
 
Transpondere. Regler, muligheder og lign. 
(der skal benyttes transponderer og evt. fra andre udlejere 
men det skal være AMB) 

14. Evt. næste møde Vi finder en dato på mail. 
Lis sender ud. 
 
Jimmie sender noget ud om hvordan vi holder et 
telefonmøde.  

   
 


