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Sportskommision Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 31. august 2011, kl. 17.00 

Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind. Som gæster Kenneth Mikkelsen og Søren 

Andersen ved punkt 1. 

Dagsorden: 

1. Drøftelse af kommende sportssekretærstilling med Kenneth og Søren. 

2. Gennemgang og opfølgning på referat fra seneste SK møde. 

3. Forberedelse til HB møde 8. september. 

4. Økonomi 

a. Regnskab åtd. 

b. Projekt klubassistance i samarbejde med Ole Blædel 

5. Situationen for SUerne, herunder især RR og MINI. 

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

a. Afslutning af opgørelse for Jyllandsringen juni 2011. 

b. Situationen fremover. 

7. Aktivitetsstatus. 

a. Frilicenser 

b. Pit Stop møderne 

c. Planlægning af sæson 2012 på møde 14. september. 

8. Status for SOC ankesag fra Emil Meyer Petersen. 

9. Status for Talent & Elite, herunder udarbejdelse af disciplinanalyse. 

10. Korskro banen 

11. Udarbejdelse af interaktivt digitalt reglement. 

12. FIM/UEM licenser 

13. Eventuelt 
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Ad 1 Sportssekretær 

Kenneth Mikkelsens referat er vedlagt som bilag. 

 

Ad 2 Seneste SK referat 

Referatet blev gennemgået, men alle relevante punkter til opfølgning behandles efterfølgende i dette 

referat. 

 

Ad 3 HB Møde 8. september 

DMU’s Bredde udvalg har vi foreslået Olaf Hersom til, men han afventer fortsat at blive kontaktet. 

Kommentarerne i seneste SK referat om fremtidige fordelingsnøgler har givet anledning til kommentarer 

fra FU. Punktet er sat på dagsordenen til dette møde. 

Klublederseminaret bliver 4. og 5. november i Horsens. 

 

Ad 4 Økonomi 

Der foreligger endnu ikke et regnskab for august (rimeligt nok, da måneden først slutter i dag). Det vil blive 

udleveret på HB mødet. 

DMU har indgået ny telefonaftale, som gerne skulle reducere vores omkostninger. 

Til Projekt Klubassistance med Ole Blædel indstiller SK RoadRace.dk og Road Racing Herning. Pocket Bike 

Club Randers er opløst. 

 

Ad 5 Sportsudvalgene 

Drag Racing fungerer godt. 

 

Mini har modtaget besked fra Steen Petersen, om at han ikke længere ønsker at være med i udvalget. SK 

takker Steen for mange års trofast indsats. 

Der er to nye medlemmer i udvalget. Det er Vibeke Rosenskjold fra RRKV og Rasmus Rasmussen far Fyns 

Motorsports Klub. SK byder dem velkommen og ser frem til et godt samarbejde med dem. 

 

Road Racing/Admin har fremsendt et referat fra deres møde 9.8.2011, som er så intetsigende og 

ufuldkommende, at SK ikke vil godkende det. Udvalget pålægges at udarbejde et nyt referat. 

 

John Klint har meddelt, at han ønsker at trække sig fra de opgaver, han har for SK. Det drejer sig om 

Transpondere og listeføring af stillingerne i DM serierne. John har accepteret at fortsætte med disse 

opgaver indtil, der kan gennemføres en ordentlig afleveringsforretning. SK har drøftet med sekretariatet at 

overtage opgaverne i forbindelse med ansættelsen af en ny sportssekretær. SK er opmærksom på, at John 

ønsker at blive afløst indenfor en rimelig tid, og vil gøre alt for at det kan ske hurtigt. SK vil gerne takke John 

for en meget stor indsats i årenes løb på mange forskellige poster i forbindelse med RR og Mini RR. 

 

Ad 6 Banesikkerhed 

Der har været gennemført banesyn på Jyllands Ringen og Padborg Park. På begge baner er der indført nye 

krav til afdækning af barrierer. Omkostningerne hertil skal fremover bæres af baneejer og den 

arrangerende klub. 

Med hensyn til stævnet i juni på Jyllands Ringen vil SK og HB dække hver en tredjedel af de omkostninger, 

der ligger ud over det, som kørerne har indbetalt. 

 

Ad 7 Aktivitetsstatus 

Frilicenser er nu nået til 92 stk., og det må betragtes som em stor succes. SK vil indstille til HB, at denne 

aktivitet gentages i 2012. Der har været visse administrative problemer med ordningen, men med 

erfaringerne fra i år, vil de kunne undgås til næste år. 
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Pitstop møder har været gennemført i foråret, og der vil nu blive inviteret til et i forbindelse med 

Klublederseminaret 5. november kl. 13.00 til 16.00 i Horsens. 

Planlægning af sæson 2012 for RR (SBK,SSP,Classic,R600,R1000 og Endurance) vil finde sted ved et møde 

hos HMK i Roskilde 14. september. Her er inviteret klubber og promoterer samt træner og 

kørerrepræsentant, og formålet er at få udarbejdet en løbskalender for næste sæson, så kørere og 

klubber/promotere allerede nu ved hvad de kan planlægge efter. Der har været god interesse for at deltage 

i mødet. 

 

Ad 8 SOC ankesag 

Sagen vedrører Emil Meyer Petersens diskvalifikation fra SOC Stævnet 11. juni på Alastaro banen. Efter en 

vedholdende indsats fra Henrik Meyer Petersen med støtte fra SK formanden og andre fra DMU kom der 

besked fra Finland tidligere i dag om, at appellanten havde fået ret. Dermed har Emil fået sin 3. plads 

tilbage og de tilhørende points. En vigtig kendelse op til det afsluttende løb på Karlskoga den kommende 

weekend. 

 

Ad 9 T&E 

Henrik og Rene Prang udarbejder disciplinanalyse til Birger Kyhl til brug for det videre arbejde med Team 

Danmark. 

SK beder Rene fremsende en status for T&E gruppen i både RR og DR. 

SK vil bede Rene deltage på Pitstop mødet 5. november for at orientere om T&E arbejdet. 

 

Ad 10 Korskro banen 

Palle har deltaget i en workshop i Esbjerg om banen. Her var også flere andre repræsentanter for DMU 

samt for DASU. Der arbejdes videre med Niels Munk Nielsen fra FU som hovedansvarlig for DMUs indsats. 

 

Ad 11 Interaktivt reglement 

Jørgen Bøgvald er i gang med at udarbejde en digital udgave af reglementet. 

 

Ad 12 Internationale licenser 

SK vedtog på sit møde 27.4.2011 at indstille de nuværende licesholdere til en fornyelse. Palle vil sammen 

med Ejgil Solkær følge op på denne sag, idet vi er indstillet på en eventuel reduktion af antal licenser. 

 

Ad 13 Eventuelt 

Jesper vil skrive til SK nyt på hjemmesiden om sammensætningen af SUerne og deres funktioner. 

 

Næste SK møde afholdes i forlængelse af klublederseminar og PitStop møde i Horsens 5.11.2011 med 

overnatning til søndag. 

 

 

 

Jesper Holm 31. august 2011 
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Bilag til dagsorden punkt 1 

 

 

 

Møde med SK RR & DR  

 

31. august 2011, Brøndby / KMM 

 

 

 

Emne: Ønsker til administrativ bistand fra Sportssekretær 

 

 

I forvejen har Sportskommissionen hjælp af kontoret til: 

o Medalje bestilling og koordinering 

o Reglementer (samling, trykning og publicering) 

 

SK har følgende supplerende ønsker: 

 

o Opsyn med klubberne. Herunder: Opfølgning/ tage pulsen på klubber som ikke får foretaget 

formalia fx overholder formelle krav, afholder generalforsamling, ikke aflægger regnskab, 

indberetter hvem bestyrelsen består af, hvor mange medlemmer der er i klubben. Nogle af de som 

er på vej over kanten, er netop startet med at sande til her. 

o Yde hjælp til sportsudvalg. Fx i forhold til sportsudvalgsreferater. 

o Sportssekretær skal med ud og have fornemmelse af hvad der sker. 

o Følge op/ samle op på reglementsopdatering. Holde styr på hvad der ligger. 

o Udarbejde og følge op på årshjul, med de vigtigste datoer. 

o Skrive til medlemmer som ikke har indløst licens i året. Dette kan ske via IT-projekt, hvor der laves 

en rapport i det nye forretningssystem over medlemmer fra året før, som endnu ikke har indlæst 

licens. Det nye system får også adgang til e-mails, hvis medlemmer har oprettet det i deres profil.  

o Få ansvar for indhentning af resultater til stillinger. Ansvar for at rykke, samt følge op på om der er 

noget i processen som kan forbedres. 
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o Stå for transpondersalg og administration heraf. Der skal laves en procedurebeskrivelse for 

håndtering af dette. 

 

Desuden var der en kommentar fra Jesper Holm i forbindelse med Uddannelsespanelet, hvor der også 

ønskes sportssekretærbistand.  

 


