
Udsendt den 13.november 2003.

Road Racing 06/03

SDB RR den 30. oktober 2003 kl. 17.30 i Fredericia

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

Fraværende: Rene Prang.

Knud Møller startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsorden og seneste referater:

Referat SD RR 04/03:
Punkt 5:
- Ved gennemlæsning af referatet kunne man forledes til at tro, at Hugo Rasmussen har et
personligt udestående med DMU. Det er ikke tilfældet og dette beklager SD.

I samme moment skal det nævnes, at SD har haft DIF’s jurister til at kigge på sagen om
knallertreglementet. DIF har fremsendt svar i denne. SD betragter herefter sagen som af-
sluttet.

Referat SD RR 05/03:
Præcisering af punkt 2. Det er sidevognsklassen, der eventuelt forventes at udgå fra 2004.

SD skal være behjælpelig med at finde undervisere til den grenspecifikke del af S og D-
kurserne.

Knud Møller refererede fra møde med FU. FU ønskede en dialog omkring SD’s arbejde og
eventuelt support. I første omgang resulterede dette i et besøg på sekretariatet. Der blev
indgået aftaler om hjælp til en række opgaver.

SD finder det uheldigt, at kontoudtogene ikke er så udførlige, så man kan se hvem og hvad,
der er blevet faktureret for på udskrifterne. Det gør det vanskeligt at følge op på økonomi-
en.

2. Diverse referater
– Nordisk Grenmøde:
Der er et par uafklarede spørgsmål omkring økonomi og mødets afholdelse. Eigil udreder
disse. Referatet taget til efterretning.

- HB 07/03:
- SD skal udarbejde en ansøgning om disciplintilskud til Roadracing, Pocketbike, 80cc,
Dragracing, og Touring.
– Challenge 600 Cup. Der har været afholdt møde med den eksisterende samarbejdspart-
ner. Udkast til aftale rundsendes til SD for godkendelse inden den underskrives
– SD udtrykker tilfredshed med at Doping-coderne er blevet vedtaget i FIM-regi.
– Der ønskes følgende lydmålinger i sæson 2004: 2 stk. Pocketbikes, hvoraf en gerne
skulle være indendørs, 3 stk. ved 80cc DM, 1 stk. ved NM på Jyllands-Ringen, 2 stk. ved
DM afdelinger. Ialt 8 stævner. AC tilskriver Steen Fredsøe.
– SD bifalder, at der sker et kvalitetsløft på licenssiden. SD finder det dog uheldigt, at der
ikke vil være billede på licenserne.
– Officiallicenserne er forlænget til 31. maj 2003.
SDMX 06/03:



Vedrørende Supermottard kan det konstateres, at der er rettet henvendelse til SD MX. For
at få en afklaring af tilhørsforhold tager Knud Møller kontakt til Peter Hansen. Referatet ta-
get til efterretning.

Miljøorganisation 02/03:
Miljøorganisationen er startet, men ES, der var indstillet af SD, har desværre endnu ikke
modtaget nogen henvendelse fra organisationen. Referatet taget til efterretning.

3. Konkretisering af arbejdsopgaver og mødestruktur i fremtiden
KN og SA havde på forhånd udarbejdet et forslag til en bedre strukturering og effektivise-
ring af møderne. Hidtil er der blevet brugt for meget tid på daglig drift og sagsbehandling på
møderne.

Målet med de nye tiltag er at give mere tid til udvikling af sporten.

4. Breve, protester og ansøgninger
Intet at referere.

5. Aktivitetsplan
SA havde udarbejdet et udkast til en aktivitetsplan. Denne blev godkendt og vil blive gen-
nemgået på alle SD møder.

6. Reglementer 2004
SD gennemgik reglementerne for Pocketbike, Challenge 600 og Superstock, som stort set
er færdige. SD havde et par enkelte kommentarer til udkastene, som ES arbejder videre
med.

Desuden er banereglementerne og banesynsreglementerne næsten klar.

Der mangler reglement for 80cc, men forventes at være færdigt snarest.

Den af AC og ES udarbejdede banesynsliste blev vedtaget til rundsendelse og udlæggelse
på dmusport.dk. Så kan klubberne løbende følge med i, hvilke baner der er godkendt.

7. Økonomi
Knud Møller har indsendt budgetforslag til FU. Der søges disciplintilskud. Se under punkt 2.

8. Diverse løb i 2004
Knud Møller fremlagde et udkast til kalender for 2004. Baner og datoer mangler endnu at
være på plads. Det er problematisk at få svar fra de polske baneejere.

Samarbejde med svenske eller hollandske løbsarrangører undersøges.

9. Banesyn af Jyllands-Ringen
Intet at referere. Tages op på næste møde.

10. Dommer- og Stævnelederkursus.
SD opfordrer klubberne til at indstille kandidater - og tilsende kandidatnavnene til Søren
Andersen på DMUs sekretariat.

11. Mini udvalg
Ole Kristensen, RRH har trukket sig fra arbejdsgruppen af helbredsmæssige årsager.
Klubben har i stedet indstillet Poul Tirsgaard, som så indtræder i gruppens arbejde.

Pocket Bike gruppen havde søgt ændringer i lejepris. ADB vurderer dette forhold i forbin-



delse med prissætningen for 2004.

12. Dommerrapporter
Arne havde udarbejdet en oversigt over antal kørere i årets DM-afdelinger for store klasser.
Denne blev gennemgået:

Klasse Padborg Park Poznan Djursland
125 std. 9 7 12
125 std. Old boys 6 5 9
125 Racer 9 4 7
Superbike DK 9 12 17
250 Racer 3 - -
250/400 Std. 12 11 12
Super Sport 600 33 30 35
600 Std. 14 12 22
Super Motard 10 6 8
Rookie 2 64 40 54
Rookie 1 - 9 24

Banegodkendelse for Hammerum er blevet inddraget indtil forholdene på banen er blevet bragt
i orden.

13. Eventuelt
Næste møde afholdes torsdag den 8. januar 2004 kl. 17.30 på Hejse Kro.

Møde afsluttet kl. 22.45

For referatet
Søren Andersen


