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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 6. august 2012, kl. 17.00 – møde 04-12 

Sted: DMU kontor, Brøndby 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid samt Kasper Darfelt. Informationsmedarbejder 

Martin Gunnar Thenning deltager under punkt 1. 

Dagsorden: 

1. Kommunikation til klubber, officials og kørere 

a. Dagsorden og formål med kørermøderne ved de afsluttende stævner. 

b. Brug af hjemmeside og Facebook, herunder nyhedsbreve fra SK. 

c. Brug af mails fremsendt direkte til kørerne 

2. Økonomi 

a. Regnskab pr. 30.06.2012 

3. Licenser 

a. Licensstatistik pr. 30.06.2012, herunder antal frilicenser 

b. Fastholdelse af 2011 frilicenser. Resultat af analyse. 

c. Transponderstatus 

4. Nye licensformer 

a. Træningslicens, opdatering af tidligere fremsendte forslag til FU. 

b. Overvejelser om at indføre enkelt-løbs-licens. Brugen af eventlicens har givet anledning til 

diskussion. 

5. Forberedelse til møderne med Sportsudvalgene. Blandt emnerne er: 

a. Anmeldelse af udenlandske kørere til danske nationale stævner 

b. Status for reglement for A klasser i RR 2013 

c. Dommerafregninger, retningslinjer 

d. Tidtagerprocedure herunder brug af DMU Pc’er og tidtager DropBox 

e. Licenstal i Mini RR 
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f. Air fence erfaringer 

g. Skolemedlemsskaber som foreslået af DIF 

h. Reglementsændringer. 

6. Udsigterne for DM 2013 

7. Nordisk mesterskab i RR 2013. Hvilken løsning vil vi anbefale. 

8. Projekt Klubudvikling i samarbejde med Ole Blædel 

9. Rapport fra Sikkerhedsudvalget. 

10. Uddannelsen af officials og Træneruddannelsen 

11. Status for Talent & Elite. 

12. Eventuelt 

a. Medaljer til 2012 afslutning. 

b. Erstatningssag fra Thy stævne 

c. Mødedatoer resten af året, herunder eventuelle Skype møder. 

 
Ad 1 Kommunikation 
SK havde fornøjelsen af at møde Martin Thenning, som fortalte om sin baggrund og sine opgaver. Der var 
en generel diskussion af brugen af forskellige kanaler til at kommunikere til klubber og kørere herunder 
ikke mindst om de erfaringer, som SK RR/DR har haft med brugen af Facebook det seneste 1½ år. Der er p.t. 
godt 530 medlemmer i den officielle gruppe for DMU Road Racing, og det er en god dækning af vores 
målgruppe. Retningslinjerne for gruppen præciseres (fremgår under ”Om” i øverste menulinje), og Martin 
sender et forslag hertil til SK. Ellers er der enighed om, at Facebook fungerer effektivt, og trods de kraftige 
diskussioner, der af og til foregår, er vi tilfredse med at bruge denne kanal. Det blev aftalt, at der fremover 
lægges en tråd med et link, når der offentliggøres referater fra SK på DMU hjemmesiden, på samme måde 
som det sker nu, når der er ”Nyt fra SK” eller andre vigtige nyheder på hjemmesiden, som der skal gøres 
opmærksom på i en bred kreds. 
Brugen af et nyhedsbrev til kørerne blev overvejet. Vi vil ikke begynde at udsende et nyhedsbrev. Vi 
vurderer ikke, at der er tilstrækkeligt aktuelt stof til en rimelig frekvens, og vi mener ikke, at kørerne 
generelt betragter mails som en interessant kommunikationsform. Der er ikke mulighed for at lade 
klubberne hænge nyhedsbreve op i klubhuset, da klubberne ikke har klubhuse. 
Martin vil give en samlet vurdering af vores kommunikation til kørere og klubber, så vi eventuelt kan 
gennemføre yderligere ændringer. 
Til kørermøderne ved de afsluttende stævner vil Jesper Holm og Jan Mandelid deltage i RR, mens Jan er 
forhindret til Mini, hvor Jesper vil tage det alene. Der bliver ikke gennemført møde for DR, da SU DR ikke 
mener, der er behov for det. Dagsorden vil blive en velkomst med angivelse at en tidsramme på godt 1 
time, en gennemgang af fornyelserne i 2012, en status af kørernes opfattelse af forløbet i sæsonen, 
herunder antal stævner, antal løb, valg af baner og samarbejdet med promotorer. Vi vil spørge dem om 
deres opfattelse af kommunikationen mellem DMU og kørerne, samt om indstillingen til at overgå til 
Stocksport for A klasserne i 2013. Dette punkt vil vi også drøfte mødet med SU RR. 
 
Ad 2 Økonomi 
Vi har et spørgsmål til kontering af kursusudgift i forbindelse med internationale licenser. Palle Lind tager 
det op med formanden for Internationalt Udvalg. 
Ellers ser regnskabet fornuftigt ud, idet vi dog må regne med visse periodeforskydninger på udgifter, som 
kan forringe det noget. 
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Ad 3 Licenser 
Den fremsendte licensstatistik er fejlbehæftet, idet RR licenser er talt dobbelt i 2011. Når man korrigerer 
for denne fejl var det samlede licenstal for hele året 2011 390 stk., mens det ved udgangen af juni er 300 
stk. Faldet forekommer især i Mini senior og i Classic. Vi forventer, at der fortsat vil blive indløst en del 
licenser, og vi vil bede SU Mini forholde sig til faldet i deres gruppe. 
Der blev i 2011 udstedt 81 frilicenser, og der er nu udstedt 53. Der forventes fortsat at blive udstedt flere 
resten af sæsonen. Af de 81 fra 2011 er godt 30 gentegnet i 2012.  Vi har gennemført en analyse blandt 
dem, der fik frilicens i 2011, og omkring 25 har svaret. Heraf svarer dem, der ikke har gentegnet typisk, at 
de ikke kører race mere – af forskellige årsager – men mange af dem er fortsat medlemmer af de klubber, 
som de blev meldt ind i. Alt i alt er det et rimeligt tilfredsstillende resultat af gentegningen, og analysen 
tegner et billede, der bekræfter vores opfattelse i forhold til dem, der ikke har gentegnet, af, at mange har 
svært ved at få økonomien til at hænge sammen, at de måske ikke er skarpe nok til at køre licensrace eller 
at de regner med at komme tilbage til næste år. 
Transpondere til udlejning cirkulerer mellem klubberne, og har ikke været til kontrol i sekretariatet. Dette 
er en praktisk løsning, men giver ikke mulighed for at placere ansvar for eventuelle manglende 
transpondere. Til næste sæson udarbejdes en liste, som lægges i transponderkufferten, hvor klubben ved 
afslutning af et stævne, skal opgøre beholdning og redegøre for eventuelle mangler. Den klub, der 
modtager kufferten indestår derefter for indholdet. Kasper Darfelt sørger for at dette gennemføres. Der er 
to gamle transpondere, som er opsporet, og Kasper fakturerer nu kørerne for dem. 
 
Ad 4 Licensformer 
SK har tidligere fremsendt et forslag til FU om at aktivere brugen af Træningslicens til RR. Dette forslag blev 
gennemgået og rettet til. Det er vedlagt som bilag til SK, og vil blive fremsendt til FU med henblik på 
behandling i HB. 
 
SK foreslår, at der indføres en Stævnelicens. En mulig model er beskrevet i et bilag til SK, som vil blive 
fremsendt til FU med henblik på behandling i HB. 
 
SK foreslår, at der også fremover, hvert år vil blive stillet 100 frilicenser til rådighed for RR og DR. Vilkårene 
skal være de samme som i 2011 og 2012. 
 
Hvis de ovenstående forslag bliver godkendt, foreslår SK, at Eventlicensen ikke kan benyttes fremover. Der 
vil fortsat kunne afholdes arrangementer af PR karakter med de muligheder for at afprøve sporten, som er 
beskrevet i reglementet. 
 
 Ad 5 Punkter til møder med SUerne 
Anmeldelse af udenlandske kørere, ser ud til at fungere nu. 
Status for reglement for A klasserne i RR i 2013. 
Der har igen været diskussion om afregning af rejseomkostninger til dommerne ved de udenlandske 
stævner. For 2013 vil SK fremkomme med et samlet budget til SU RR, som udvalget derefter må fordele 
mellem stævnerne i kalenderen. 
Tidtagerrapportering følger Kasper op på med Kristian Lang. 
De manglende licenser i Mini vil SU Mini blive spurgt om. 
Skolemedlemsskaber tager Kasper med til SU Mini. 
Der er møde i Reglement og Jura Udvalget 22. august, hvor Palle deltager og et tilsvarende seminar 29. 
august. Palle opstiller tidsplan for ændringer til 2013 til præsentation for SUerne. 
SK opfordrer SU Mini til mere aktivt at benytte mulighederne for at søge støtte til hvervearbejdet. 
Eksempelvis kunne man ansøge udviklingsfonden om en eller flere maskiner med køredragt til udlån til PR 
arrangementer. 
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Ad 6 DM 2013 
Det er endnu for tidligt at sige noget om kalenderen, men der er en række sonderinger hos klubber og 
promotorer. 
 
Ad 7 NM 
De mange problemer med NM må løses før 2013. SK støtter modellen, hvor der afholdes en afdeling i hvert 
land i tilknytning til lokale nationale mesterskaber. Ideelt bør der være tale om, at de afdelinger, som den 
enkelt union har ansvaret for, også holdes i det pågældende land. 
 
Ad 8 Klubudvikling 
Der kommer et nyt initiativ fra DMU Uddannelsespanelet og Ole Blædel i samarbejde med DIF, hvor der 
bliver et strategiforløb og et økonomiforløb. SK opfordrer alle klubberne til at deltage. 
 
Ad 9 Sikkerhedsudvalget 
Jan Mandelid følger op med formanden for Sikkerhedsudvalget. 
 
Ad 10 Uddannelse af officials 
Jesper og Pia Dall har ansvaret for at få gennemført den grenspecifikke undervisningen i hhv. RR og DR. 
 
Ad 11 T&E 
Jesper følger op med formanden for T&E. 
 
Ad 12 Eventuelt 
Medaljer er på plads i RR, DR og Mini men ikke i Classic. Kasper følger op med Jens Kroon. Medaljerne til 
Classic EM stævne er ankommet fra UEM. 
Erstatningssagen fra Thy Mini stævnet er afsluttet med udbetaling af erstatning fra forsikringen til dækning 
af en hjelm. 
Møde datoer: Der afholdes møde med SK og SU RR og SU Mini 28. august på Fjelsted. 
Næste SK møde er 10. oktober kl. 16.30 på kontoret. Der kan afholdes supplerende Skype-møder, hvis der 
er behov for det. 
 
Jesper Holm 
7. august 2012 


