
Referat fra SDB RR møde 2/03 den 20. marts i Heise Kro v/ Fredericia

Deltagere: Knud Møller, Ejgil Solkær, Allan Bak, Arne Christensen, Bjarne Kryger Sørensen.

Afbud: Rene Prang

1) Referater

SDB 1/03 Referat godkendt

HB 2/03   Taget til efterretning med bemærkning, at det er en misforståelse, at RRF ikke ønsker
at anvende Vandel banen.

MU 1/03  Taget til efterretning

UbU 1/03 Taget til efterretning

2) Breve & Ansøgninger

Ansøgning fra Steen Pedersen vedr. ADSL øko-støtte. Forholdet kan ikke støttes af SDB bl.a.
på grund af SDB værende økonomi, samt det forhold at SDB mener disse omkostninger bør
dækkes af Motorbladet.

Lisbeth Zacho ansøgning om A-licens – ikke bevilget.

Poul Erik Jensen ansøgning fristilling i forhold til kørsel i Malaysia – bevilget.

Per Jensen ansøgning om A-licens – ikke bevilget.

SDB har modtaget pressemeddelelse fra FIM vedr. World Classic RR Serie, som afvikles over 5
afdelinger i Europa. SDB ser med tilfredshed at Vagn Jensen deltager fra DK i denne serie.

Brev fra Anders Pedersen vedr. Rookie-II løbsafvikling. KM svarer.

Brev fra SVEMO vedrørende nordisk 250 cc Cup. KM svarer.

3) Konstituering og Arbejdsfordeling

Fortsættes ...



SDB besluttede følgende:

Formand Knud Møller Hovedbestyrelsen, budget/regnskab, Afvikling af DM-løb
og Kalender koordinator, WEB site, bredde arbejde, bane-
prøver og officialsprøver daglig forvaltning.

Næstformand Ejgil Solkær Internationalt og nordisk samarbejde, Drag Racing, Classic
Racing, Banesyn (Øst), RR Reglementer. Koordinator for
80 cc/Pocket udvalg.

Arne Christensen Banesyn (Vest), Dommerrapporter/lister, Godkendelse af
tillægsregler.

Bjarne Kryger Sørensen Drag Racing koordinator på alle områder
Allan Bak Koordinator for bane og træningsmuligheder, tidtagerud-

styr, resultatopgørelse..

Knud Møller indstiller til HB, at Arne Christensen forsætter arbejdet  i Miljøudvalg og Allan
Bak indtræder i UbU udvalget.

4) Mini udvalg

Med baggrund i beslutningerne SDB årsmødet nedsættes et underudvalg for 80 cc & Pocket bi-
ke Racing med Ejgil Solkær som koordinator. ES udarbejder et arbejdsoplæg og igangsætter
udvalget snarest muligt.

Udvalgets sammensætning:

Formand Steen Pedersen RRKV & et Ole Kristensen RRH, samt et medlem fra Pocket Bike.

5) 600 cc Challenge udvalg

Udvalget sammensætning vil fremover være KM & AB.

6) Økonomi

KM rapporterede status. SDB udvalget bemærker, at vi finder det meget vanskeligt at forvalte
Road Racing og Drag Racing sporten inden for værende bevilling. I det rammen ikke er dæk-
kende for de nødvendige aktiviteter for styring og udvikling af sporten.

KM søger i DMU fonde for opgading af tidstagningsprogram. AB kontakter DMUs kontor for
revision af forsikringspræmie for tidstagningsudstyr.

Ved lejning af tidstagningsudstyr skal klubberne i fremtiden stille med PCér, printer og tilslut-
ningsudstyr ved hvert stævne.

Priser for 2003:
Der vil i fremtiden ikke være mulighed for at leje PC og Printer af sportsdivisionen, PC og
printer skal stilles til rådighed af klubben. Krav til udstyret kan rekvireres ved at kontakte koor-
dinatoren.

Klubbernes lejepriser til stævner:



TranX 260 anlæg til DM stævner m.v. for store klasser  kr. 1100,- pr. DM afd.
TranX 160 anlæg til DM stævner m.v. for 50/85 og 125 cc std. kr.   550,- pr. DM afd.
TranX 160 anlæg til RRH-Open stævner for 50/85 og 125 cc std. kr. 550,- pr. RRH Open
afd.

Klubbernes lejepriser til træningsdage/-aftener udenfor stævner:
Komplet anlæg med brug af egen computer og printer kr. 220,- pr. træningsdag/-
aften

Kørernes transponder lejepriser til stævner
1.gang Tranx 160 (Nye kørere + udlændinge) kr.  75,- pr. stævne
1.gang Tranx 260 (Nye kørere + udlændinge) kr. 100,- pr. stævne
 TranX 160 kr. 300,- pr. stævne
 TranX 260 kr. 400,- pr. stævne

Kørernes lejepriser for  transponder til træninger udenfor stævner
Begge transpondertyper 

kr.  30,- pr. træningsaften
Begge transpondertyper 

kr.  80,- pr. træningsdag

BEMÆRK: Kørere, der har bestilt og betalt egen transponder, kan til stævner låne en transpon-
der gratis indtil egen transponder bliver leveret fra AMB i Holland. Pris for TranX 160, 1500
Dkr. Pris for TranX 260, 2400 Dkr.
Klubben opkræver beløbet af køreren og videresender ordren til koordinatoren efter stæv-
net/trænings aftenen. Koordinatoren bestiller transpondren ved AMB. Klubben bliver faktureret
transponder prisen igennem DMU.

Klubberne opkræver transponderleje af kørerne ved stævner og træninger og indsender
liste med opgørelse og beløb til SDB RR’s koordinator

7) Reglementer 2003

NM reglerne er fastsat, men der syntes, at være spørgsmål, som skal afklares med SVEMO. ES
afklare dette forhold. DMU reglement er revideret af Poul Tirsgaard og vil fremkomme snarest
muligt. KM koordinere dette forhold.

Det besluttedes, at målsætningen for færdiggørelsen af 2004 reglementet er 15. december.

8) Lydgrænser 2003

Lydgrænser ændres ikke for 2003. Fra DMU kontor er modtaget et spørgsmål omkring grænser-
ne og forholdet til myndighederne. AC kontakter kontoret for udredning af dette forhold.

9) Forslag til anvendelse af Pace-car ved DK stævner

Anvendelse af pace-car diskuteres, men SDB fandt at forholdet skal nærmere vurderes for
eventuel anvendelse ved stævner i 2004.



10)  Fastlæggelse af årets møder

Følgende mødeplan blev vedtaget: Dagmøde den16. maj - Silkeborg, Weekend møde 23. & 24.
august (12.00 >12.00) - Vojens, Aften møde 16. oktober - Fredericia.

11)  Kalender 2003

Det har været vanskeligt med etableringen af året kalender og den er som følger:

3 DM afdelinger & 7 stk. 80 cc stævner & 5 afdelinger DM Drag Racing & 1 publikums stævne
& 1 NM afdeling, samt 7 afdelinger af Challenge Cup.

12)  Eventuelt

SDB havde i flere omgange behandlet den reviderede DMUs  miljøplan og fandt, at forholdet
omkring målsætningen om ændring af målemetoden i producent regi, ikke som tidligere var in-
deholdt i målsætning. Dette er ønskeligt. I det målet må være, at vores idrætsredskab ”motor-
cyklen” produceres efter DMU målemetoden.

SDB konstaterede, at ingen klubber havde ønsket eller haft mulighed for deltagelse i årets DMU
dag i RR regi.

Poul Johansen havde fremsendt et ønske omkring billede salg. KM kontakter PJ for nærmere.

DMU havde modtaget læserbrev fra Jens Knudsen. KM besvarer dette i MB.


