
Road Racing 04/03

SD Road Racing møde den 2. september 2003 kl. 17.30 i Fredericia

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

Afbud: Rene Prang

Knud Møller startede med at byde velkommen til mødet og derefter gik man over til dagsordenen.

1. Tilføjelser/ændringer af dagsordnen.
SD havde enkelte tilføjelser til den udsendte dagsorden.

2. Eliteprojekt v/ Bent Andersen
Det er besluttet i HB, at HB-koordinator for eliteprojektet, Bent Andersen skal rundt til
SD’erne for at sikre bedre dialog/information omkring eliteprojektet.

Projektet er en selvstændig enhed, hvorfra SD-formanden har informationspligten overfor
SD-bestyrelserne.

Bent opfordrede til en konstruktiv dialog. Er der spørgsmål, så tag kontakt for at få en opti-
mal kommunikation.

Truffet beslutning om at etablere eliteprojektforretningsudvalg med Bent Andersen, Poul
Jenker og Jan Rodtwitt for at lette det daglige arbejde.

Der har været forskellige informationer omkring brugen af midler i projektet. Bent fastslog,
at pengene fra SD’erne bliver brugt til den pågældende idræt. Der går således ikke penge
tabt for SD’erne.

Der blev forespurgt til valg af landstræner. Bent svarede, at det selvfølgelig vil være et
samspil mellem SD, eliteudvalget og sidst men ikke mindst Team Danmark.

Bent sluttede af med at sige, at det er gået meget stærkt i 2003. Det er blevet brugt mange
ressourcer på etableringen. Fremover vil der være mere tid til det sportslige.

3. Økonomi
SD havde kigget på kvartalsregnskabet.

Desværre er SD’s indtægter begrænset til løbsafgifterne. Afgiften er begrænset til de nød-
vendige udgifter til møder, dommere og jury, så der ingen indtægt på løbene for SD.

SD har skåret i udgifterne til repræsentation ved DM-afdelingerne uden for landets grænser
(dommere) og ved internationale løb (jurymedlemmer – EM), således at der kun udbetales
til et forudbestemt beløb og ikke DMU’s normale takster.

På de månedlige økonomioversigter, har SD et ønske om, at der er en oversigt over antal-
let af officiallicenser, da de også har indflydelse på den økonomiske tildeling til divisionen.



4. Referater
SDRR godkendte referatet fra det seneste møde uden kommentarer.

HB 5/03 – Taget til efterretning.

HB 6/03 -  Hovedbestyrelsen har ytret interesse om at give divisionen en økonomisk salt-
vandsindsprøjtning og ønsker at holde et møde med repræsentanter fra SD. SD ser frem til
dette.

SD beklager den sene svar til Morten B. Hansen vedrørende Supermotard.

Referaterne fra MX 03/03, MX 04/03, Speedway 03/03 og BMX 03/03 blev alle taget til ef-
terretning.

5. Breve & Ansøgninger
a. Anke Lotte Tirsgaard

SD er af den opfattelse, at anken ikke indeholder nye oplysninger, som kan omstø-
de dommerens afgørelse.  Derfor fastholder SD dommen. Jævnfør de generelle
konkurrenceregler § 3.10.

b. Anke Anders Frandsen
Under forudsætning af indbetaling af protestgebyr og underskrevet protest behand-
les protesten.
Da der er foretaget forarbejdning af cyklen, forkastes anken. Cylinderens vand-
kammer er afdrejet med 0,5 mm. Toppaknings tykkelse er 0,5 mm, hvor specifikati-
onen er 1,0 mm. Cylinderpakningen består af 2 pakninger, på tykkelse på hen-
holdsvis 0,45 og 0,5 mm. Specifikationen siger 1 pakning på en max tykkelse på 0,3
mm. Specifikationerne er modtaget fra TMP Motorcykler.

Anders Rasmussen fra RR Herning skal have tilbagebetalt sit protestgebyr på kr.
300,-.

c. Anke Martin I Pedersen
SD er af den opfattelse, at anken ikke indeholder nye oplysninger, som kan omstø-
de dommerens afgørelse. Derfor fastholdes dommen.

d. Per Harms/Villy Poulsen
SD har besvaret de implicerede parter og forventer at sagen er afsluttet.

e. Hugo Rasmussen
Der arbejdes videre og der afholdes møde med DIF’s jurist, onsdag den 3. septem-
ber 2003.

6. DBA MC 600 cc Challenge
a. Spørgeskema

Der er udsendt spørgeskema til evaluering af løbsserien. AGB behandler disse.
b. 2004

Den 11.september afholdes der møde med Peter Elgård om løbsserien i 2004.
Knud Møller og Allan Goltermann Bak er SD’s forhandlere.



7. Mini udvalg:
Arbejdsgruppen består af Steen Pedersen (formand) RRKV, Ole Kristensen RRH, Martin
Pedersen, Pocketbike, Henrik Berendt (bisidder). Gruppen fungerer fint og har besluttet at
udarbejde et nyt 80 cc og Pocket Bike reglement. Dog har Ole Kristensen været nødt til at
melde fra til udvalgsarbejdet af personlige årsager i en periode frem til efter jul 03. Det blev
foreslået, at Ole blev erstattet af Poul Tirsgaard i tidsrummet, men dette afslog SD.

8. Nordisk RR, Drag Racing og Classic  Gren møde 2003
Poul Tirsgaard og Poul Jørgen Taul deltager på DMU’s vegne. SD har fremsendt dagsor-
denforslag om mødets afholdelse og fast dagsorden i fremtiden. Det er et ønske, at mødet
fremover afholdes i maj og at værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande.

Det foreslås desuden, at der arrangeres en Nordisk Junior Cup med løb i både Norge, Sve-
rige og Danmark.

Desuden ønskes en diskussion af, om der er grundlag for en relancering af 2,5 og GP 250
cc klassen?

9. DM 2003 køre- og stævne/klasse statistik
Udsat

10. Reglement 2004
Udsat

a. DK
b. Nordisk/DM
c. Banerreglement
d. Licenser

11. Kalender 2004
a. Kalender

Afholdt kalendermøde og terminerne for DM-afdelingerne er ved at være på plads.



12.  Dommerrapporter
SD gennemgik dommerrapporterne og noterede sig følgende:

Dato Arrangør Bemærkning
10. maj (DM 80 –125 cc,
Als)

RRH Ingen radioer på banen, Fejl på
bane ikke rettet jævnfør bane-
syn. Fejlene skal rettes!

31. maj – 1. juni
(Challenge Cup, Jyllands-
ringen)

AMK Kører idømt bøde.

14. juni (DM 80 –125 cc,
Skærbæk)

RRH Det er uheldigt at løbene ikke
starter til de berammede tids-
punkter.

21. – 22. juni (Challenge
Cup, Padborg Park)

AMK Kritik af banens udformning.

28. juni (DM 80 cc, Al-
bertslund)

RRKV Godt afviklet stævne.

19.- 20. juli (Dragbike DM,
Hirtshals)

DCD Godt afviklet stævne. Justitsmi-
nister Lene Espersen åbnede
stævnet

2. august (Poznan) RRF Godt Stævne.
9.- 10. august (Challenge
Cup, Ring Djursland)

AMK Velafviklet stævne.

16. – 17. august (DM Sto-
re klasser, Ring Djurs-
land)

AMK Godt Stævne.

17. august (DM 80 – 125
cc, Herning Køretekniske
Anlæg)

RHH Godt arrangement, men for få
officials. Fået en række hen-
vendelser fra kørere, som har
været utilfredse med forskellige
forhold omkring løbet, specielt
med kegleafmærkningen.
Der var heller ikke etableret
nogen park-ferme. Jævnfør
§3.18 i reglementet.
Klubben skal i fremtiden over-
holde denne regel.
SD finder det utilfredsstillende
at det ikke er sket. AGB kon-
takter klubben.

13.  Eventuelt
Ekstra møde omkring reglement for 2004 afholdes fredag den 12.september klokken 15.00
på Hejse Kro.


