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Sportskommision Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 22. februar 2012, kl. 19.00 – møde 01-12 

Sted: Afholdes som telefonmøde 

Deltagere: Jesper Holm (formand) og Palle Lind. Efter aftale med Kasper Darfelt deltog han ikke. 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referat fra HB møde 01-12 og FU 01-12. 

a. Overtagelse af opgaver fra Miljø- og Sikkerhedsudvalget, herunder planlægning af 

lydmåling og deltagelse i det nye Sikkerhedsudvalg. 

b. NM/SO situationen for RR 

2. Økonomi 

3. Planlægning af Repræsentantskabsmødet 

a. Udpegning af ordstyrer 

b. Gennemgang af dagsorden 

c. Gennemgang af valglisterne, herunder status på svar fra de nuværende SU medlemmer. 

4. Planlægning af SD seminar 14. marts 

a. Deltagerliste og udsendelse af invitation 

b. Gennemgang af dagsorden 

c. Bestilling af lokaler 

5. Projekt Klubudvikling i samarbejde med Ole Blædel 

6. Situationen for SUerne 

7. Offentliggørelse af 2012 reglement, herunder interaktivt digitalt reglement. 

8. Sikkerhed på danske RR baner, herunder de økonomiske konsekvenser af de ændrede krav. 

a. Projekt Air Fence. 

b. DMU Sikkerhedsudvalg. 

9. Aktivitetsstatus. 

a. Back on Track status. 
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b. Frilicenser 2012. Følg op på licensfornyelse. 

c. Stævnekalender 2012. Status på samarbejdet mellem klubber og promotorer. 

10. Status for Talent & Elite. 

11. FIM/UEM licenser 

12. Eventuelt 

Ad 1 referatgennemgang 
a) Overtagelse af opgaverne fra Miljøudvalget omfatter miljøarbejdet, som SK RR/DR vil varetage ved 

at opfordre klubberne til at få uddannet mindst to miljøofficials i hver klub. Lydmåleropgaven er 
efter aftale med Ejgil Solkær overdraget til ham i samarbejde med de to hidtidige lydmålere Arne 
Christiansen og John Klint. Forslaget fra dem sendes til SK til godkendelse. Til det nye DMU 
Sikkerhedsudvalg vil SK indstille Jan Mandelid som deltager fra RR/DR. 

b) NM/SOC situationen er fortsat uafklaret, idet der ventes på en afgørelse fra NMC. 
 
Ad 2 Økonomi 
Der henvises til den netop udsendte årsrapport. 
 
Ad 3 Repræsentantskabsmødet 

a) SK vil foreslå at Ejgil Solkær fungerer som ordstyrer og Jens Olaf Hersom som stemmetæller. 
b) Dagsorden gav ikke anledning til kommentarer. 
c) Valglisterne blev taget til efterretning. Jesper Holm vil sammen med kontoret sikre, at der ikke er 

tvivl om, hvilke klubber, der er stemmeberettigede.  
 
Ad 4 SD seminar 

a) Jørgen Bøgvald er sammen med Palle Lind ansvarlige for seminarets tilrettelæggelse. Pia Dall 
supplerer for DR. 

b) Dagsorden er færdig og klar til at blive udsendt. Jesper går sammen med kontoret listen igennem 
over dem, der skal inviteres. 

c) Seminaret holdes denne gang på Park hotel i Middelfart, hvor Kasper Darfelt har bestilt lokale. 
 
Ad 5 Klubudvikling 
Ole Blædel er i samarbejde med Drag Racing Klub Danmark og RRK Viking. SK har fremskyndet en afklaring 
af forholdene omkring RRDK, og har været i dialog med medlemmer fra RRK Herning om en reorganisering 
af klubben, hvor vi har tilbudt, at Ole Blædel kan deltage. 
 
Ad 6 Sportsudvalg 
Drag racing fungerer godt. 
Road racing er ved at finde en arbejdsform, hvor de kan klare sig uden at SK til stadighed skal træde til. Der 
er fortsat behov for fokus på denne opgave. 
Mini er nyetableret, og man har behov for i større omfang at tage selvstændigt ansvar for at komme med 
løsningsforslag.  
Alle deltagere har forud for rep.mødet givet tilsagn om at fortsætte i udvalgene. 
 
Ad 7 Reglement 
Det digitale reglement er nu offentliggjort. Det har vist sig, at bilag 10 er fladet ud, men det vil blive indsat 
igen. 
Der er vedtaget et tillæg med reglerne for DMU Oprykker Cup (DOC), som vil blive offentliggjort som et 
tillæg i 2012 med henblik på at indgå i reglementet fra 2013. 
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Der vil blive produceret trykte eksemplarer af reglementet, som vil blive udleveret til deltagerne på DS 
seminaret og vil kunne købes af andre. Kontoret står for produktionen. 
 
Ad 8 Banesikkerhed 

a) Det er en meget stor tilfredsstillelse, at det nu er lykkedes at realisere det vigtige sikkerhedstiltag 
med indkøb af air fence. Midlerne er skaffet gennem DMU hovedkassen, som finansierer indkøbet, 
der derefter afdrages over fire år af SK RR/DR. Der indkøbes 62 m afdækning, to pumper og en ny 
kassetrailer som påføres en udsmykning med teksten ”Kør sikkert med DMU”. Den samlede 
investering er på omkring 110.000. På de danske baner gennemføres fornyede banesyn som 
pålægger brugen af air fence på bestemte steder. Den arrangerende klub lejer derefter udstyret til 
en pris af 10.000,- kr. + moms for et stævne. Kontoret står for udlejningen, og SK beder kontoret 
fremkomme med et udkast til en lejekontrakt. Klubben vil have mulighed for at sælge sponsorplads 
på afdækningen og på den måde skaffe indtægter. Lejeomkostningerne bør dækkes ved at hver 
deltager i stævnet betaler eksempelvis 100,- til klubben. 

b) DMU Sikkerhedsudvalg er under etablering, idet første møde har været afholdt med henblik på at 
skabe rammerne for udvalgets arbejde. SK RR/DR hilser dette initiativ meget velkommen og glæder 
sig over, at Jan Mandelid kommer til at repræsentere vores grene i dette arbejde. 

 
Ad 9 Aktivitetsstatus 

a) Back on Track fortsætter med brochure og Facebook samt SK’s aktive dialog med 
stævnearrangørerne. 

b) Det er dejligt, at vi også i 2012 har 100 frilicenser at arbejde med. Det er helt afgørende at 
klubberne sørger for at fastholde disse medlemmer og så i årerne fremover. De nye gratis junior 
licenser fra DMU er også et godt initiativ, som vi forhåbentlig for stor glæde af. 

c) Stævnekalenderen er nu på plads for alle tre grupper. Desværre har det vist sig, at nogle af 
klubberne ikke lever op til deres ansvar i samarbejdet med promotorerne. SK vil aktivt støtte alle 
initiativer for at skabe en attraktiv løbssæson, og vi opfordrer til at bringe eventuelle problemer 
frem, så vi kan hjælpe inden det får konsekvenser for stævneafviklingen. Vi skal minde om, at 
overdragelse af stævner mellem klubber kun kan finde sted med SKs godkendelse. 

 
Ad 10 Talent & Elite 
SK afventer med spænding udspillet fra T&E, som ventes efter et møde i nærmeste fremtid. 
 
Ad 11 Int. licenser 
Der er aftalt et UEM seminar i marts, men vi mangler fortsat info fra SVEMO. Palle Lind rykker for besked. 
 
Ad 12 Eventuelt 
SK planlægger et møde med SU formændene i Horsens efter søndagens RR/DR repræsentantskabsmøde. 
Næste SK RR/DR møde er 14. marts kl. 16.00 i forbindelse med SD seminaret. 
 
Jesper Holm 23. februar 2012 


