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Sportskommision Road Racing og Drag Racing 

Indkaldelse og dagsorden SK møde  

Tid: 4. februar 2011, kl. 18.00 

Sted: Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Bent Andersen og Palle Lind. 

Dagsorden: 

1. Status efter Pit Stop møderne. 

2. Økonomi. 

a. Regnskab december 2010 

b. Budget 2011. 

3. Løbskalender 2011. 

a. DM i Road Racing, status for oprykning fra B til A. 

b. DM i Mini 

c. DM i Drag 

d. Forslag om Endurance Cup 

4. PR og markedsføring 

a. Licenspriser og løbsafgifter 

b. Hvervebrochure, status og videre brug 

c. Frilicenser 

d. Deltagelse i udstillinger 

e. DMU Road racing Facebook gruppe. 

f. Årets official 

5. Status for Talent & Elite 

6. Status for sportsudvalg og opstilling af kandidater til repræsentantskabsmødet. 

7. Status for dialog med SVEMO om SOC lydmåling. 
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8. Vurdering af mulige samarbejder med sponsorer. 

9. Eventuelt 

a. Dato og tema for SD seminar 

b. Næste møde. 

 
 
Ad 1 Status efter Pit Stop møderne 
Møderne blev afholdt 17.1. på Hejse Kro i Taulov og 20.1. i klubhuset hos Hedeland Motor Klub i Roskilde. 
Fremmødet var skuffende med kun 12 deltagere vest og 13 deltager øst. En væsentlig årsag var 
formodentlig, at klubberne (bortset fra RRKV) ikke havde udsendt invitationen til deres medlemmer, og så 
var der specielt øst 9 der meldte fra på selve dagen. 
Trods det lave antal var der en god diskussion af specielt det nye tilbud med frilicenser og god modtagelse 
af den nye hvervebrochure, som straks blev distribueret til de fremmødte klubber. 
SK havde egentlig planlagt to møder i februar, men det er nu besluttet at flytte dem til 10. november i øst 
og 17. november i vest. Vi vil tilstræbe flere deltagere – og især gerne flere kørere, og vi må indskærpe 
klubbernes pligt til at udsende invitationen til deres medlemmer. 
 
Ad 2 Økonomi 
Regnskabet for 2011foreligger nu. Denne regnskabskommentar er afleveret til HB for optagelse i 
årsregnskabet: 
 

”Overordnet har det været et vanskeligt år med stort fald i antal udstedte licenser, faldende antal løb og 

bortfald af en vigtig sponsoraftale. Set i det perspektiv er det tilfredsstillende at underskuddet blev 38.500 

kr. mod budget 31.500 kr. 

Løbsindtægter er faldet 30.000 kr. og andre sportsindtægter 58.000 kr. På den anden side er sportsudgifter, 

herunder dommerafregning, faldet med 35.500 kr. 

Generelle omkostninger er faldet fra 45.000 kr. til 33.000 kr. Mødeomkostninger og administration er 

steget fra 88.000 kr. til 118.500 kr. Heraf udgør repræsentantskabsmøde, andre møder, nordisk møde og 

klubleder seminar 48.000 kr. sammenlignet med 16.000 kr. i 2009. Den nye struktur med SK og SUer har 

kunnet gennemføres med et fald i udgifterne fra 70.000 kr. til 48.000 kr. i forhold til SD 

bestyrelsesomkostninger 2009.” 

Budget for 2011 er vedtaget, og her har vi et underskud på 49.000 kr. Budgettet giver plads til aktivt at 

investere i at få gang i vores sport igen. der er desuden oprettet en udviklingsfond under HB, som vi kan 

søge tilskud i, hvis det skulle blive nødvendigt til udviklingsaktiviteter. 

Ad 3 Løbskalender 2011 

Løbskalenderen for RR er klar, DR forventes at være klar indenfor 14 dage, mens der fortsat mangler datoer 

på en række Mini RR arrangementer. SK henstiller at online kalenderen straks bliver opdateret. SK ser 

gerne, at der bliver mulighed for at oprette en særskilt DR kalender fremover. 

Oprykning af B til A kørere i RR bliver behandlet på SU RR/Admin mødet 9. februar. 
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Forslaget om at gennemføre en RR Endurance Cup blev godt modtaget og er efterfølgende blevet støttet 

som et godt initiativ i HB. SU Admin bedes udarbejde forslag til reglement til godkendelse i SK. 

Ad 4 PR og Markedsføring 
Den nye hvervebrochure er blevet godt modtaget og hele trykoplaget er fordelt til klubber. Vi 
genoptrykker, og der indhentes tilbud på 5.000 og 10.000 stk. Der har været forslag om fordeling gennem 
forhandlere, og Bent Andersen udarbejder et forslag til en fordelingsliste. 
Vores tilbud om 100 frilicenser er blevet særdeles godt modtaget af klubberne. Der er skrevet et 
instruktionsbrev, som udsendes af Søren Andersen, der også står for at holde regnskab med licenserne 
sammen med Jesper Holm. 
Flere klubber planlægger at deltage på udstillinger i løbet af foråret, og SK er generelt positivt indstillet til at 
yde økonomisk støtte til sådanne arrangementer efter ansøgning fra klubben. 
Der er som et forsøg oprettet en Facebook gruppe med en klar DMU Road Racing profil. Siden er 
administreret af Jan Mandelid fra Team Vallø Racing, og Jesper Holm skriver jævnligt på siden. Både SK og 
efterfølgende HB har accepteret, at siden har dette officielle præg selvom den ikke administreres af DMU 
(se om Jan Mandelid senere under punkt 6). 
Årets official er blevet lidt vanskeligere at gennemføre, da det ikke er lykkedes at få tilsagn fra Assen om et 
tilsvarende arrangement som i 2010. Palle Lind arbejder videre med Ejgil Solkær på at finde en løsning. 
 
Ad 5 Talent & Elite 

Palle Lind påpegede at aftalen om, at to DR kørere skulle med i Talent & Elite træningsprogrammet ikke var 
blevet overholdt. Bent Andersen beklagede det, og lovede at tage det op med René Prang. 
Det planlagte møde i DMU T&E var udskudt en uge, men Bent vil deltage og orientere SK om resultatet af 
mødet. 
Generelt føler SK sig fortsat ikke ordentligt orienteret om aktiviteterne i T&E arbejdet. 
 
Ad 6 Opstillinger til repræsentantskabsmødet 
SK foreslår en forenklet struktur for Sportsudvalgene. SU Admin/RR slås sammen med SU Teknik. Der vil 
derefter være fire SUer: SU Admin/RR – SU DR – SU Mini RR – SU Touring. 
SK vil udarbejde oversigt over ansvar og arbejdsopgaver for udvalgene inden rep.mødet. 
Der vil fra HB blive skrevet til klubberne for at minde om opstilling af kandidater til SUer. Allerede nu ser 
det dog ud til, at vi kan få den vakante post som kørerrepræsentant for RR i SU Admin/RR besat, idet Jan 
Mandelid har ønsket at opstille til denne post. 
Under dette punkt drøftede SK sagsforløbet omkring et uheld i forbindelse med en uautoriseret træning i 
januar 2011, hvor en Talent & Elite kører kom til skade. Arrangementet var gennemført af et medlem af et 
Sportsudvalg under DMU RR/DR, men var ikke afholdt efter DMU’s regler. SK blev enige om at sende en 
skriftlig advarsel til den pågældende, hvori man understreger det særlige ansvar man har for at følge DMU’s 
reglement, når man sidder med i et ledende organ under DMU. Man vil samtidig pålægge vedkommende 
ikke at stå for denne type arrangementer fremover. 
 
Ad 7 Status for dialog med SVEMO om SOC lydmålinger 

Ved Nordisk Møde i november 2010 blev NMC enige om reglerne for lydmåling ved SOC/NM. det har 
efterfølgende vist sig, at SVEMO ikke har forlangt disse regler gennemført overfor den promoter, som 
gennemfører serien. SK RR/DR henstiller til DMU HB at man gør alt, hvad der er muligt for hurtigtst muligt 
at få afklaret disse forhold. (Sagen har efterfølgende været drøftet i HB, og Jørgen Bitsch vil sammen med 
Jesper Holm følge op på sagen, så der kommer en hurtig afklaring. Om nødvendigt skal Jesper deltage i et 
nyt nordisk møde på vegne af DMU) 
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Ad 8 Vurdering af muligt samarbejde med sponsorer 
Vi er blevet kontaktet af en MC-udstyr forhandler, der ønsker at markedsføre sig overfor licens kørere. 
Forslaget er dog ikke økonomisk acceptabelt for SK. 
 
Ad 9 Eventuelt 
Årets Dommer og Stævneleder seminar bliver afholdt 19. marts i Lillebælt regionen. SK vil bede Jørgen 
Bøgvald stå for seminaret, og man har bedt SU Admin levere input til den quiz, der skal gennemføre. 
I forbindelse med seminaret udleveres reglementet i trykt A5 form til deltagerne. Jesper Holm beder 
sekretariatet bistå med trykning, og har bedt SU Admin om forslag til trykoplag. 
 
Til den grenspecifikke del af repræsentantskabsmødet vil SK foreslå Ejgil Solkær som ordstyrer og Lis 
Johannsen som referent. Jesper kontakter begge på forhånd. 
 
Næste SK møde afholdes 9. marts kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro. Søren Andersen inviteres til at deltage. 
 
For deltagelse i repræsentantskabsmødet betaler SK RR/DR for Jesper Holm, Bent Andersen og Palle Lind, 
mens klubberne betaler for andre deltagere. 
 
 
Jesper Holm 
6. februar 2011 
 
 


