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Sportskommision Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 7. juni 2012, kl. 19.00 – møde 03-12 

Sted: Mødet var planlagt til 9. juni i forbindelse med HB møde, men da dette er blevet ændret, blev det 

afholdt som Skype-møde. 

Bemærk: Dette referat er blevet opdateret efter HB møde 8. juni, idet en række spørgsmål blev afklaret 

på mødet, hvor både Jesper Holm og Palle Lind deltog. 

Deltagere: Jesper Holm (formand) og Palle Lind. Jan Mandelid samt Kasper Darfelt var forhindret.  

Dagsorden: 

1. Gennemgang af dagsorden for HB møde 03-12. 

a. SW arbejdsgruppens anbefalinger 

b. Indstillinger fra Uddannelsesudvalget 

c. B&U’s indstilling om Micro Strategi og elektriske mc’er. 

d. Jura og Reglement om brug af videooptagelser. 

e. DMU Organisationsudvikling 

i. Individuelle medlemskaber 

ii. Sammensætning af SK’erne 

f. Deltagelse i internationale møder, herunder især NMC mødet i Island. 

2. Økonomi 

a. Licensstatistik, herunder antal frilicenser og fastholdelse af 2011 frilicenser. 

3. Projekt Klubudvikling i samarbejde med Ole Blædel 

4. Fra Sportsudvalgene 

a. Anmeldelse af udenlandske kørere til danske nationale stævner 

b. Stocksport-reglementets oversættelse 

c. Dommerafregninger, retningslinjer 

d. Anvendelse af engangslicenser i DR 
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e. Status for transpondere. 

f. Status for administration i forbindelse med tidtagning, herunder brug af DMU PC’er og 

tidtager DropBox 

5. Sikkerhed på danske RR baner. 

a. Projekt Air Fence. 

b. DMU Sikkerhedsudvalg. 

6. Aktivitetsstatus. 

a. Fornyet brug af træningslicenser, forslag tidligere fremsendt til FU. 

b. Status for NM i RR og DR. 

7. Status for Talent & Elite. 

8. Eventuelt 

Ad 1 Punkter til HB møde 03-12 
a. SW arbejdsgruppens anbefalinger mener vi ikke, vi er i stand til at tage stilling til. Dog er det 

tankevækkende, at en del af de løsningsmuligheder, som overvejes i SW ligger på linje med 
de samarbejdsformer, som ses i RR mellem klubber og promotorer. Adskillelse af det 
økonomisk/kommercielle ansvar fra det sportslige har været brugt med gode resultater 
her. SK RR/DR ønsker SK SW held og lykke med omstillingen. 

b. SK støtter forslaget om ny uddannelsesstruktur for officials og nye priser for licenser. SK vil 
opfordre RR og DR klubberne til at sende deltagere til Træneruddannelsen. SK indstiller at 
man går videre med klublederuddannelsen efter den model, som UU og Ole Blædel har 
udarbejdet (HB har vedtaget alle forslag fra UU). 

c. Indstillingen fra B&U om at indføre en nedre aldersgrænse for konkurrencer på 10 år er 
allerede implementeret i DR. SK vil sende forslaget til høring i SU Mini, idet aldersgrænsen i 
Mini RR ligger mellem 5 og 13 år. For RR er det ikke relevant, da laveste aldersgrænse er 13 
år. Med hensyn til elektriske mc’er, så er SK i tvivl om mulighederne for øjeblikket. Der er så 
vidt os bekendt ikke en realistisk mulighed for at anskaffe elektriske maskiner. Vi er derfor 
heller ikke i stand til at vurdere under hvilke former de eventuelt vil kunne deltage i RR eller 
DR stævner. 

d. Jura og reglements forespørgsel om brug af video eller andre billedoptagelser. I RR 
reglement Bilag 2 2.05.2 om indretning af baner findes følgende anbefaling ” Tv-overvågning 

anbefales i Race Kontrol”. Det er SK’s indstilling, at det bør være tilladt for dommeren i 
forbindelse med bedømmelse af en sag at anvende video udstyr, som er fast monteret på 
banen. Beskrivelsen af dette udstyr bør indgå i banegodkendelsen. Derimod bør det ikke 
godkendes, at private optagelser indgår i dommervurderingen. Der kan som hidtil afhøres 
vidner, men fremlæggelse af private optagelser i forbindelse med en sådan afhøring skal 
ikke indgå i bedømmelsen. 

e. DMU’s organisationsudvikling 
i. Skolemedlemsskaber vil SK drøfte med kørerrepræsentant Bjarne Laursen, som er 

SK RR’s kontakt til LUKS. Anvendelse af enkeltmedlemsskaber vil svække klubberne, 
og det er SK ikke interesseret i. Det er også vanskeligt at gennemskue, hvad 
formålet med sådanne medlemskaber skulle være. 

ii. SK er positivt indstillet overfor en strammere politik omkring konkurs i klubber. 
iii. Bestemmelser om Seksuelle overgreb bør følge DIF’s regler. 
iv. Bestemmelserne om valgbarhed må gerne tydeliggøres. Et forslag fra Jura udvalget 

imødeses. 
v. Antal medlemmer i HB. SK er tilfredse med den nuværende ordning med to fra SK. 

Det giver et godt grundlag i SK for at forholde sig til udviklingen i DMU. 
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vi. Kørerrepræsentant i HB er ikke nødvendig. 
vii. Reglerne om Stemmeberettigelse ved både DMU og grenspecifikke 

repræsentantskabsmøder må gerne præciseres. 
viii. Tvungen deltagelse i repræsentantskabsmøder er under fortsat overvejelse, og vil 

blive drøftet videre i HB. 
ix. Ændringer i SK. Vi er generelt modstandere af disse forslag. Formålet med den 

nuværende organisation er at adskille den daglige administration af sporten fra den 
langsigtede udvikling og de overordnede politiske tiltag. Med forslaget om 5 
medlemmer og SU formænd i SK genindføres den tidligere Sportsdivisions 
Bestyrelse. Det vil SK RR/DR ikke støtte. Deltagelse af kørerepræsentant kan være 
ok, men det er bedre at have dem med i Sportsudvalgene. Sportssekretærens 
deltagelse i SK-møder er allerede en praksis, som vel ikke behøver at komme i 
vedtægterne. 

f. Deltagelse i internationale møder er primært et spørgsmål for internationalt udvalg. 
Deltagelse i NMC møder indstilles af SK – for 2012 mødet følger en indstilling snarest. 

Ad 2 Økonomi 
Vi savner forsat at få tilsendt debitoroversigt. Med de nye rykkeregler fra DMU ser vi frem til mere 
stringens på område. 
Den tilsendte licensstatistik per 6. juni er fejlbehæftet, så det er vanskeligt at vide, om den positive 
tendens også holder. 
Med hensyn til frilicenser er der på nuværende tidspunkt ansøgt om 50. Det betragtes som 
tilfredsstillende. 
Frilicenser, der er fornyet fra 2011, viser, at af de 81 licenser, er der fortsat 71 medlemmer i klubberne, 
mens 20 har fornyet licens i 2012. Det svarer til 25 %, og ligger under det, vi havde forventet. SK vil nu 
sammen med Kasper Darfelt gennemføre en analyse blandt de kørere, som vi har mailadresser på for at 
få belyst årsagerne til beslutningerne både hos dem, der har fornyet og hos de øvrige. 
 
Ad 3 Klubudvikling 
2 ud af 8 klubber har haft et udviklingsforløb med Ole Blædel, og yderligere en klub har benyttet Ole i 
forbindelse med en rekonstruktion. SK vil opfordre de øvrige klubber til at benytte tilbuddet om hjælp 
til klubudvikling. 
 
 Ad 4 Fra Sportsudvalgene 

a. Der har været mange problemer med anmeldelse af udenlandske kørere til danske stævner. Vi 
kan se fra SK MX referat 29. maj punkt 7, at man i SK har løst dette problem, og vi ønsker, at 
denne løsning også skal være tilgængelig for RR kørere. (Det er efterfølgende bragt i orden 
med en information på forsiden af DMU hjemmesiden. Det er tilstrækkeligt og dejligt, at det er 
på plads) 

b. A licens klasserne i RR skal 2013 følge Stocksport reglement. SU RR er blevet pålagt at sørge for 
oversættelse af dette reglement, men der foreligger endnu ikke en sådan oversættelse. SK vil 
derfor selv sørge for, at reglementet oversættes. 

c. Dommerafregninger har nu fulgt DMU’s generelle retningslinjer med undtagelse af opgaver i 
udlandet. SU RR/Admin skal ved sæsonens afslutning vurdere, hvordan det har fungeret. 

d. Anvendelse af engangslicenser diskuteres i DR. PL vil bringe det op til drøftelse i HB. 
e. Overdragelsen af transpondere til sekretariatet er ved at være på plads. Der er stadig nogle 

udestående sager fra tidligere, som Kasper Darfelt i samarbejde med John Klint er ved at få 
afklaret. 

f. Der skal udsendes fornyet information til tidtagerne om proceduren med aflevering af 
resultater til DropBox og også gerne en opfriskning af aflevering til Mylaps. DMU’s tidtager 
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pc’er skal så vidt muligt benyttes, da de er opgraderet med den nyeste software, og samtidig vil 
fungere som backup for resultaterne. 

ad 5 Sikkerhed 
a. Vores air fence har debut på Jyllands Ringen den kommende weekend. Vi afventer de praktiske 

erfaringer. 
b. Der har været relativt stille omkring DMU Sikkerhedsudvalg, men SK bakker fortsat om udvalget, 

hvor vi er repræsenteret med Jan Mandelid. 
Ad 6 Aktivitetsstatus 

a. Fornyet brug af træningslicens er sendt til FU, der har stillet en række spørgsmål, som SK endnu 
mangler at besvare. 

b. NM i DR fungerer godt. NM i RR er nu kommet i gang med deltagelse af Danmark, Norge og 
Finland. Sverige har valgt at holde sig ude af denne serie. Første stævne har været afholdt af DMU 
med RRKV som klub og Zenergy/Team TrackDay som samarbejdspartnere. Stævnet gik godt med 
nordiske kørere fra Norge, Finland og Estland, samt naturligvis Danmark. Seriens fremtid vil blive 
drøftet på NMC mødet i Island til oktober, hvor SK RR vil foreslå, at den nuværende form, hvor der 
afvikles sammen med nationale stævner, fastholdes. Det skal afklares, om deltagere fra Estland kan 
deltage i NM og optjene point i serien. 

Ad 7 Talent og Elite 
Der er fortsat ikke megen kontakt med SK og T&E. 
 
Ad 8 Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
 
Jesper Holm 7. juni 2012 (revideret 10. juni)  


