
SDB RR møde 1-2003 6. feb. 2003  kl. 18.00 på Heise Kro
 
Tilstede: Ejgil Solkær, Bjarne Krüger Sørensen, Poul Tirsgaard, Rene Prang, Arne Christiansen, Knud Møller
og Dennis Skytte Jørgensen. Landstræner, Chris Jensen, inviteret for orientering om elitearbejdet.

Afbud: Ingen
 
Dagsorden

1. Orientering om elitearbejdet v. Landstræner Chris Jensen

Chris orienterede omkring elitearbejdet og det nye eliteprojekt: Danish Road Racing Team. Alt er ikke på plads endnu,
men det havde man heller ikke regnet med. Der arbejdes målrettet med tingene og man holder sig inden for de tidsram-
mer man har sat for sig selv og arbejdet.

Det første nyhedsbrev er udsendt. Der vil forsat i fremtiden udgå nyhedsbreve, når der er noget at fortælle.

Der arbejdes stadig på at få Robbin Harms ind i et WM team, men for øjeblikket ser det lidt ”broget” ud.

Fremover skal landstræneren have kopi af post og mail, som udgår/indgår og foregår mellem SDB-RR.

Chris bør sætte mere tekst ind i indholdet elitearbejdet!!

2. Status DTC RR 600 Challenge

På baggrund af henvendelser til kører repræsentant og andre skal SDB-RR præcisere at teknisk reglement omkring 600
Challenge, teksten omkring udskiftning af lyddæmperen, er det kun selve lyddæmperen som må skiftes. Fra cylinderen
og frem til lyddæmperen skal det være originalt. Støjgrænsen for klassen er 132 db., målt efter DMU forbi kørsel meto-
den.
Reglementet blev også præciseret omkring ændring af dæmpere, for og bag. Der må ikke ændres på denne. I reglemen-
tet er specificeret hvad som er tilladt. Alt andet er ikke tilladt.
Det blev præciseret at forretningsgangen vedrørende godkendelse af kørere går via styregruppen i SDB-RR for 600
Challenge serien.
Totalt 37 ansøgere hvoraf 26 er godkendt. Der er 6 reserver hvoraf 2 er afløsere for de kørere som skal køre EM. 5 køre-
re blev ikke godkendt. Reserverne er sat op i prioriteret rækkefølge.
Alle kørere har modtaget brev om deres status på ansøgningen. De faste kørere har modtaget brev fra Peter Elgaard med
kontrakt og betingelser for betaling af tilmeldingsgebyr.
Samarbejdsaftale mellem DMU og promotor er underskrevet af Poul Tirsgaard / Henrik Nørgaard og Peter Elgaard.
Præsentation i Bella Centeret, med deltagelse af styregruppen, arrangeres mellem Kenneth Mikkelsen (DMU) og Peter
Elgaard.
Alle kørere skal samles til en orienteringsdag på Jyllandsringen. Ligeledes skal alle deltage i PR dag på Jyllandsringen.
Referater fra styregruppens møder blev godkendt.
Der skal udfærdiges aftale mellem SDB-RR og AMK. Knud fremlagde oplæg som mailes rundt til SDB medlemmerne
for gennemlæsning til kommentarer og endelig godkendelse.
Arne Christiansen tager ned til Padborg og kigger på banen med hensyn til etableringen af autoværnene.
Efter næste repræsentantskabsmøde udtræder Poul Tirsgaard af styregruppen. Både Rene Prang og Poul Tirsgaard del-
tager i styregruppen til den nye gruppe er sat ind i arbejdet.

3. Referater

Referat SDB-RR 5/2002: Ingen bemærkninger.
Referat Team DK Arbejdsgruppen 1/03: Ad punkt 8 vedrørende datosammenfald og SDB kalenderudvalg skal samord-
ne med landstræneren omkring løbs datoer. SDB må konstatere at det kan være meget svært at få DMU kalender koor-
dineret uden sammenfald med Nordisk, UEM og FIM kalender, men vi gør vores bedste og vil forbedre den nordiske på
grenmødet, såfremt det er muligt.



 Ad. Punkt 12 vedrørende kraftcentrene. Vi afventer udspil omkring betingelserne for dette. Vi syntes at det er en rigtig
god ide, men vi forudser problemer i klubberne med at kunne leve op til intentionerne.
HB referat 9/02: Revideret Strategiplan & Handlingsprogram på lydområdet. Det er et ønske fra SDB-RR at arbejdet
over for vores samarbejds partnere FIM, UEM og producenter er faldet noget i baggrunden i revisionen. Og vil opfordre
til forsat at sikre dette arbejde i planen.

4. Repræsentantskabsmødet, herunder regnskab og budget

Den rundsendte regnskabs beretning tages til efterretning og godkendes.
Budgettet for det kommende år blev gennemgået. Prisen for transponder leje blev diskuteret og der var enighed om at
priserne skal justeres. Poul Tirsgaard udarbejder nyt pris cirkulære som rundsendes til klubberne efter godkendelse fra
SDB-RR.

Poul Tirsgaard er på valg som formand og modtager ikke genvalg.
Dennis Skytte Jørgensen er på valg ved landsmandat og modtager ikke genvalg.
SDB-RR indstiller Allan Bak på mandatet for Jylland.
SDB-RR indstiller Knud Møller til valg som formand

5. Dragbike spørgsmål

Bjarne Krüger Sørensen og Poul Tirsgaard samler trådene omkring Dansk Dragracing klubs optagelse i DMU. SDB-RR
kan ikke anbefale optagelse på det eksisterende grundlag.
Poul Tirsgaard sørger for at Steen Fredsøe kobles på arbejdet med Vandel og Vejle Amt. B.K.S. efterlyser et samarbej-
de med DMU omkring arbejdet med diverse myndigheder.
Bjarne udarbejder oplæg til afvikling af Mosten Drag race festival så det kan afvikles efter DMU’s regler for Drag Ra-
cing.
SDB-RR indstiller til Hovedbestyrelsen, at der etableres endagslicens til RR og DR.
DCD ansøger om tilladelse til etablering af bane og tilladelse til afvikling af DM i 1/8 mile i Hirtshals d. 19-20 juni
2003.
Ansøgning om promotor licens tilrettes så den passer til reglementet og fremsendes til HB for godkendelse.

6. Løbskalender 2003
Knud Møller laver ny kalender og sender den rundt.
Rene Prang og Knud Møller undersøger med Mike Luff om der evt. kan afvikles en kombineret DM/SM/SO på Ander-
storp ved sæsonåbningen.

7. Sag på Jyllandsringen v. Knud Møller.
Knud Møller orienterede om udviklingen vedrørende John Junge Hansens uheld på Jyllandsringen i maj 2000. Det
undrer SDB-RR at vi ikke på forhånd er blevet orienteret om den nye udvikling i sagen.

8. Forslag Standard 250/400 klassen
Dækregler for 250/400 ændres så klassen har lov at køre med Slicks, regnvejrs dæk og standard dæk. Inden sæson 2004
skal klassen vurderes om antallet af kørere berettiger en fortsættelse af klassen.

9. Samarbejdsaftale mellem DMCU og DMU RR. Ejgil tager kontakt til DMCU. Tag udgangspunkt i aftalen i
motocross.
Efter henvendelse har vi fået svar tilbage at man ikke ønsker et samarbejde på nuværende tidspunkt. Ejgil Solkær holder
øje med udviklingen og følger op på evt. ændringer i holdningen fra DMCU’s side.

10. Status reglement 2003
Reglementet er snart klar til tryk. DMU’s kontor har tilbudt at trykke det for kr. 3000,- og dette gør de så.
Mikro RR ændrer navn til Pocket Bike. Aldersgrænsen for deltagelse i Pocket Bike ændres til 5 år og med en begræns-
ning på 2,5 HK og kun disse kørere på banen.
Arne tager over og syner baner på Sjælland for den nye Pocket Bike klub.

Drag Bike ønsker reglementet udgivet i hæfte form. BKS får udarbejdet 75 hæfter med Drag Bike reglementet

11. Tidtagning 2003
Vi er uforstående overfor at man fra MX side ikke ønsker samarbejde omkring tidtagning.
Knud Møller udarbejder et oplæg til representantskabsmødet omkring ny procedure for transport af tidtageranlæg.



12. DMU strategiplan på støjområdet – den reviderede.
 Udsat til næste møde

13. Eventuelt.
 
 
Referent: Dennis Skytte Jørgensen




