
Road Racing 03/03

SDB RR møde 3-2003 16. maj 2003  kl. 12.00 på Jyllands-Ringen

Til stede: Knud Møller(KM), Eigil Solkær(ES), Arne Christiansen(AC), Allan Goltermann Bak
(ABG), Bjarne Kryger Sørensen(BKS), Søren Normann Andersen(SNA).

Rene Prang (afbud)

Knud Møller startede med at byde velkommen og specielt Søren, som var med for første gang.

1. Tilføjelser/ændringer af dagsorden.

2. Referater

Miljøudvalget: Kandidater til det kommende miljøudvalg skal indstilles og Eigil Solkær ind-
stilles af SD-RR.
UbU: Ønske om at have folk med.

HB O3. Godt med en seniorpolitik.
Reglementet skal være færdigt den 30. november. Intern deadline den 15. november. Det
er kedeligt, at deadlinen er så tidlig, men SD opfordrer til, at reglementet bliver lagt ud på
nettet så hurtigt som muligt.

HB 04. Skrivefejl i referat:
Punkt 4 C. Der står Dansk Dragracing Club i referatet, men der skulle have stået Dragbike
Club DK.

Ingen bemærkninger til referater fra BMX og Speedway.

3. Breve & Ansøgninger

Steen Hansen, RRH har søgt om dispensation om A-licens og fået denne bevilliget.

Christian Værum Andersen, RRH har søgt om at få international licens. Ansøgningen har
været behandlet tidligere og fået afslag, men nye oplysninger i sagen, bevirker at Christian
får dispensationen.

Brev fra Hugo Rasmussen, omkring scooterreglementet. SD påpeger, at det ved DMU´s
løb er reglementet der gælder, medens det på offentlig vej er færdselsloven der gælder.

SD beder kontoret om at undersøge, om bekendtgørelse142 af 14.april 1977, er gældende.
Såfremt dette er tilfældet ønsker SD at denne ophæves, idet bekendtgørelsen ikke kan for-
valtes.

4. Regnskab:
a. Udsendelse af dommer/juri

Knud ønsker et budget på dommerudgifterne. AC er kigger på dette. Knud Møller
tager det op med bestyrelsen.

b. Transponderregnskab
Har kigget efter tilgodehavende fra sidste år. Der mangler to tilgodehavende på i alt
kr. 5000,-.



c. Foto
SD havde modtaget et tilbud om fotografering til forskellige arrangementer, men
desværre er der ikke økonomi til at betale en fotograf.

d. Ansøgning fra Steen Pedersen om betaling af ADSL-forbindelse.
Det undersøges, hvorvidt og i hvilket omfang de andre SD sportsdivisioner udbeta-
ler godtgørelser til motorbladsstofkoordinatorer?

5. 600 cc Challenge

a. Løb
Afholdt det første løb til alles tilfredshed. Fin TV-dækning.

b. Standardreglement
Der har været nogle problematik omkring vores reglement, men der vil ikke blive
foretaget nogle ændringer før til den kommende sæson.

Vi stadfæster dispensationen om ændringen af dækstørrelsen på alle cykler. Der
må benyttes 120/70-17 fordæk.

Der er sket en fejl i redigeringen af årets reglement for Challenge Cup, idet det er
indgået i DMU´s standardreglement. Det vil blive forvaltet efter dette i år, men vil gå
tilbage og blive forvaltet specifikt til næste år.

6. 80 cc og pocketbikeudvalg

Den nystartede gruppe har afholdt det første møde. Gruppen har fået udleveret et
arbejdsgrundlag, som primært er dækkende for 80 cc og pocketbike. Efterfølgende
har der været en diskussion af placeringen af standardcykler og SD besluttede med
det som baggrund, at så længe standard 125 cc klassen afvikles i forbindelse med
80 cc stævner, vil gruppens arbejde indeholde denne klasses problemstillinger og-
så.

Godkendte motorcykler:
En godkendelse af en ny cykel koster kr. 1000,- Der er ansøgt om godkendelse af
Metrakit. Den sendes videre til 80 cc og pocketbikeudvalget.

7. Nordisk RR & Drag Racing Gren møder 2003
SVEMO rykkes for en mødeterminer for både RR, Dragracing og classic. Gerne midt på
sommeren. Vi beder de andre nordiske lande om at fremsætte ønsker til terminer og løb for
2004.

8. Træning i DK
a. Ansøgninger fra klubber

SD har først undersøgt og derefter efterlyst klubber, som kunne indgå i et samar-
bejde omkring Padborg Park, men ingen klubber har reageret.

b. Bane muligheder
Forsat uklarhed om benyttelse af Flystation Vandel.



9. Kalender 2003
a. Usikkerhed om Dragbikeløb på Vandel den 9.-10.august 2003. Der arbejdes på et alter-
nativ.
b.  AGB får alle de færdigberegnede resultater tilsendt.

10. Arrangementer i 2004
a. Ansvar for tilrettelæggelse

Der planlægges at afholde to møder med klubberne omkring arrangementerne i
2004. Et ERFA-møde, hvor sæsonen evalueres og et, hvor den kommende sæson
snakkes igennem.

11. Dommerrapporter
For fremtiden gennemgås dommerrapporterne på SDs møder som fast punkt på dagsordenen.

Ved første afdeling i DM Dragbike i Sindal var der ingen problemer.

12. Banesyn
Der arbejdes på at færdiggjort et banesynsreglement, som vil være klar til næste sæson.

13. Officials kursus
Der arbejdes ligeledes på at udarbejde et kursusmateriale, som skal benyttes på alle kur-
ser. Benytter en skabelon fra motocross.

14. Super Motard  udvalg
a. Forslag fra Morten B Hansen

SD roser det fremsendte forslag og foreslår, at Morten bliver formand for udvalget
og desuden finder 1-2 personer mere til udvalget. SD foreslår desuden at gruppen
tager kontakt til UbU.

15. Eliteaktiviteter
Knud Møller fremsender en status til de øvrige i SD.

16. SDB-RR møder
AGB havde et ønske om at få flyttet weekendmødet i august til en alternativ dato på en
hverdagsaften. SD blev enige om at dette var hensigtsmæssigt, hvorfor den oprindelige
dato fastholdes.

17. Eventuelt

Intet af referere.

Søren Andersen

Næste møde holdes den 23.- 24.august 2003.


