
 
Udsendt  den 27.januar 2004 

Road Racing 01/04 
 
 
Referat fra møde SDB, torsdag den 8. januar 2004, kl. 17.00 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Knud Møller (KM), Ejgil Solkær (ES), Arne Christiansen (AS), Allan Goltermann Bak 
(AGB), Bjarne Kryger Sørensen (BKS) og Søren Andersen (SA) 
 
Fraværende: Rene Prang (afbud) 
 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste referat (KM) 
Seneste referat fra mødet den 30. oktober. Ingen kommentarer, hvorefter referatet blev 
godkendt. 
 
Den udarbejdede banesynsliste er endnu ikke kommet på nettet. Søren følger op på dette. 
 
Problematikken omkring forlængelsen af Jyllands-Ringen tages op med FDM på et møde i 
den kommende tid. 
 

2. Diverse referater(ES) 
 
- HB 8/03.  
Supermoto er flyttet over til motocross, hvilket SD tager til efterretning. 
SD modtager ikke det ønskede beløb via nøgletalsfordelingen. SD finder det ikke tilfreds-
stillende, at Touring ikke er blevet godkendt som disciplin. 
DTC aftalen er forhandlet på plads. Den mangler at blive underskrevet af DMU’s formand. 
 
- HB 09/03.  
Nicolai Sørensen har trukket sig fra elitesatsningen af familiære årsager. 
Team Danmark har tilkendegivet, at de ikke ønsker at støtte Road Racing som tidligere.  
Motocross og Speedway får lov til at fortsætte efter de skitserede planer, medens Road 
Racing satsningen er sat i bero. 
SD er af den opfattelse, at satsningen ikke skal stoppes. Projektet er 3-årigt og rent sports-
ligt lever kørerene op til de resultatmæssige mål, så derfor finder SD det sportsligt og øko-
nomisk uforsvarligt at stoppe projektet. 
En eventuel nedlæggelse af satsningen stemmer ikke overens med DMU’s elitesatsning, 
elitesatningsmæssigt eller internationalt.  
Tirsdag den 13. januar afholdes der møde mellem Knud Møller og Forretningsudvalget, 
hvor tingene diskuteres nærmere. 
  
SD har noteret sig at forsikringsaftalen er blevet forlænget til 1. april 2004. SD ønsker, at 
forsikringen stadig er en del af licenset og at de nuværende forsikringsbetingelser oprethol-
des i en ny forsikringsaftale. 
 
SD kan konstatere, at der er stillet forslag om at hovedbestyrelsesmedlemmer skal honore-
res for deres indsats. Dette finder SD betænkeligt og det kan udvikle sig til en uheldig gli-
debane. 
 
- Speedway 7/03 
Taget til efterretning. 
 
- Motocross 7/03 
Taget til efterretning. 
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- BMX 06/03 
Taget til efterretning. 
 
- Miljøorganisation 2/03 
SD er yderst tilfredse med, at DMU er kommet med i arbejdsgruppen nedsat af miljømini-
steriet - som skal komme med forslag til redigering af motorsportsvejledningen fra Miljømi-
nisteriet. 
 
- Arbejdsgruppe for uddannelse 01/03 
Taget til efterretning. 
 
- Nordisk møde 2003 
I referatet nævnes det, at der ikke skal holdes nordisk møde i Dragracing. SD er af den 
holdning, at der skal holdes grenmøde i Dragracing. 
 
- Breve, protester og ansøgninger (KM) 
– Brev fra Thomas Harding Nielsen. 
– Brev Lis Johansen, som manglede dommere med Draglicens i dommerlisten i reglemen-
tet for 2004.  
– Morten Kristensen fra Road Racing Fyn har fremsendt en skrivelse vedrørende forsik-
ringsforhold i forbindelse med PR-arrangementer. Sekretariatet har besvaret dette brev. 
– SD byder Classic Road Racing dk velkommen som ny klub i DMU. 
– Brev fra SVL omkring støjgrænser. Til nordiske mesterskaber er der en støjgrænse på 
105 db. Finnerne ønsker at forhøje grænsen til 107, men DMU ønsker at fastholde den nu-
værende støjgrænse på 105 db. 

 
3. Aktivitetsplan (Alle) 

Aktivitetsplanen blev gennemgået og tilrettet. 
  

4. Dragracing (BKS) 
Der er ønske fra Dragracing om nedsættelse af løbsafgiften til max. 2000,-. På nuværende 
tidspunkt er der planlagt 5 løb 2004, hvis der ellers er mulighed for at få baner til dette. 
Der mangler materiale til uddannelse af officials.   
 

5. Reglement for 2004 (ES-KM) 
Reglementet er færdigtrykt og klar til udsendelse. 
 

6. Repræsentantskabsmøde 2004 (KM) 
Arne og Ejgil er på valg. Begge har endnu ikke besluttet om de vil fortsætte eller ej. 
 

7. Valg af Kørerrepræsentant (KM) 
SD har endnu ikke modtaget indstillinger (red.: 15. januar). SD har været i kontakt med et 
emne, som muligvis er interesseret i at stille op. 
 

8. Økonomi (KM) 
Årets driftsresultat tegner til et overskud på cirka kr. 11.000,-, mod et budgetteret overskud 
på godt kr. 20.000,-. Dermed har man ikke mulighed for at afdrage det aftalte beløb på den 
gamle gæld. 
 
- Budgettet for 2004 blev gennemgået. Ejgil havde på forhånd fremsendt nogle spørgsmål, 
som blev debatteret. KM vil tage disse op med HB. SD diskuterede desuden priserne på 
Transponderleje i 2004. Kr. 1200,- til store stævner (dekoderanlægget), kr. 550,- til små 
stævner og ingen stigninger til kørerne. 
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9. Løbskalender 2004 
SD havde diskussion af anmeldelsesgebyr til DM i de store klasser. I de senere år er der 
sket en markant stigning i disse gebyrer. SD anbefaler et max. gebyr på kr. 1.300,- i 2004. 
Til orientering for klubberne skal det nævnes, at der for 2005 fastsættes et startgebyr i stør-
relsesorden kr. 1.400,-. Dette tages der beslutning om på et af førstkommende møder. 
 
Ejgil kontakter Pocket Bike DK for at høre om deres løbsplaner for 2004. 
 
Klubberne skal være opmærksomme på at løbsplanlægningen for 2005 snart skal begynde. 
SD ønsker at have en foreløbig løbskalender med til nordisk møde i maj. 
 

10. Diverse løb 
RRH og RRKV har indgået sponsoraftale med den Blå Avis angående en cup-løbsrække, 
som kører i forbindelse med DMU’s andre cup’er. Der skal udarbejdes et regelsæt, som 
skal godkendes af sportsdivisionen. 
 
I forbindelse med årets udgave af Challenge vil der blive mere teltplads til kørerne. 
 
Der holdes et møde med Motorcykelimportørerne, onsdag den 14.januar, klokken 14.00. 
 

11. Dommer- og Stævnelederkursus(KM) 
Den 31. januar holdes der forkursus til D- og S-licens. Klubberne opfordres til at sende del-
tagere.  
 
Det blev i øvrigt besluttet, at der holdes dommer- og stævnelederseminar sidst i marts må-
ned. AC arbejder videre med dette. 
 

12. 80ér og Pocketbike-udvalg 
Intet at referere. 
 

13. Eventuelt 
Intet at referere. 

 
 
For referatet 
Søren Andersen 
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