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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 

22. maj 2013, kl. 19.30 Møde 03-13 

Sted: Skype møde 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid og Kasper Darfelt. 

Dagsorden  

1. Økonomi 
a. Regnskab april 2013 
b. Licenssituationen 

2. Kørerrepræsentant i SU RR 
3. Nye grene 

a. Stunt Riding 
b. Super Moto 

4. Talent & Elite 2014 -2020 
5. Strategi 2015 
6. Copenhagen Classic Grand Prix 
7. Eventuelt 

 
Ad 1 Økonomi 
Regnskab for april blev gennemgået. Vi kan se, at der mangler fakturering af transponderleje for to 
stævner. Kasper Darfelt følger op på sagen med Jean. 
Licensoversigten fra april ser rimelig ud. Kasper oplyste, at der er udstedt 47 frilicenser. 
Det viser sig, at der har været svigt i administrationen hos RRKV og RRH omkring frilicenser. Klubberne gives 
en skarp påtale, og SU Mini og dommerne skal sikre, at det fungerer ved mini stævnerne. For at 
understrege sagens alvor idømmer RRKV en bøde på 500,- kr. og RRH en bøde på 1.500,- kr. 
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Ad 2 Kørerepræsentant 
Der er behov for at få udpeget en kørerrepræsentant som afløser for Jan Mandelid i SU RR. Der har meldt 
sig to kandidater, som er Keld Sommer fra RRKV og Christoffer Hower fra AMK. SK peger på Keld Sommer til 
posten, og formanden for SU RR sørger for at invitere Keld til næste møde. SK vil orientere i et nyhedsbrev 
om udpegelsen. 
 
Ad 3 Nye Grene  
Stunt riding følger Palle Lind op på, så vi kan komme videre med dette.  
Super Moto følger Jesper Holm op på med SU Mini. Hvis der er behov for et møde, deltager Jesper gerne, 
så vi kan få sagen afsluttet og udarbejdet en færdig indstilling til HB om overflytning fra OFT. 
 
Ad 4 T&E 
Principperne for RR er SK enige i. Sagen vil blive drøftet på næste HB møde og T&E møde. 
 
Ad 5 Strategi 2015 
SK har en række kommentarer til Strategien. Politisk Udvalg burde måske genoprettes i forhold til 
ambitionen om politisk tyngde. Miljø og sikkerhed blandes sammen, selvom det vel egentlig ikke har så 
meget med hinanden at gøre. Begge områder har høj prioritet hos RR og DR, men arbejdet i udvalgene, er 
måske tynget af at der arbejdes på tværs af alle grenene. SK vil gøre dette gældende på det kommende HB 
møde. 
 
Ad 6 Copenhagen Classic Grand Prix 2. – 4. august 
Jesper har været til møde med ledelsen af CHGP med henblik på at aftale betingelserne for MC deltagelse i 
eventen 2013. 
Det er en meget imponerende og professionel indsats der gøres af denne organisation. Det gælder alle 
forhold omkring myndighedskontakt, miljø, sponsoraktivitet, sikkerhed og markedsføring. Her er meget at 
lære. 
Der køres i år på en ny bane ved Bellahøj. Her er meget bedre forhold for ryttergård og forplejning og 
vejene er i meget bedre stand end på den gamle bane. MC’erne får en central placering i ryttergården. 
Det er aftalt, at Classic klasserne kan deltage i stævnet med en parade. Jesper deltager som godkende ved 
baneopbygningen og som Træningsleder ved stævnet. Der kan deltages med Racelicens og Træningslicens. 
Kørerne melder sig til direkte på www.chgp.dk , hvor de derefter vil blive endeligt godkendt inden 
deltagelse. 
RRKV har fået tilbudt en stand på publikumsområdet til at udstille. 
Vi ser frem til at deltage i dette arrangement. 
 
Ad 7 Eventuelt 
Kasper vil hjælpe med at AMK får indsendt ansøgning til EM Classic 2014 indenfor den fastsatte deadline. 
 
 
 
Jesper Holm 22. maj 2013  

http://www.chgp.dk/

