
 
 
 

Repræsentantskabsmøde 

Sportskommission Road- og Drag Racing 

Søndag d. 4. marts 2012 

Hotel Scandic Bygholm Park – Horsens 
 

1) Konstatering af møderet og stemmetal. 
 
Det blev konstateret at 9 stemmeberettigede klubber var repræsenteret, heraf 3 med 
fuldmagt. 

 
2) Valg af dirigent og stemmetællere. 

 
Ejgil Solkær blev valgt som dirigent. 
Jens Olaf Hersom blev valgt til stemmetæller. 

 
3) Sportkommissionens beretning til godkendelse. 

 
Beretning ved Jesper Holm: 
 

Regnskab 2011 

Overordnet er årets resultat meget tilfredsstillende med et overskud på 55.900 kr. og en 
forbedring i forhold til B11 på godt 100.000. Resultatet er så meget mere tilfredsstillende, når man 
tager de vanskelige forhold i årets løb i betragtning. Der har forsat været et pres fra kommercielle 
promotorer, som har afviklet konkurrerende serier til DM. Yderligere indtraf der allerede ved RR 
åbningsløbet i sæsonen en tragisk ulykke, hvor en deltager blev dræbt. Endnu en dødsulykke i 
Classic har gjort det til et mørkt år. Alligevel er der gennemført en sæson med mange stævner, 
som har betydet en højere indtægt på løbsafgifter end budgetteret. 
 
Jeg skal komme tilbage med lidt flere detaljer og regnskabet ved gennemgangen af det om lidt. 
 
 

Sikkerhed 

På DMU repræsentantskabsmødet mindedes vi Thomas Harding og Henrik René Olesen. De to 
tragiske ulykker gav umiddelbart anledning til at se kritisk på banesikkerheden på de baner vi 
benytter og gennemføre nogle ny krav til afdækning. Disse krav er nu indarbejdet i 
banesynsrapporterne. Vi er dog gået videre, idet vi gennem et lån fra DMU Hovedkassen har fået 
midler til at anskaffe et airfence, som er mobilt og kan transporteres i en trailer. Fremover vil det 
være et krav på de danske RR baner, at dette eller andre lignende udstyr benyttes på bestemte 
steder af banen. Supplerende hertil skal der eksempelvis anvendes isoleringsmåtter. I det lange 
løb er der behov for ombygninger, men vi må også realistisk erkende, at dette ikke kan gøres fra 
dag til dag. 



Det er i det perspektiv også glædeligt, at HB nu har valgt at nedsætte er permanent 
sikkerhedsudvalg, hvor vi fra RR har Jan Mandelid med. 
Spørgsmål om sikkerhed har også været en væsentlig årsag til den meget omdiskuterede 
beslutning om at overgå til Stocksport reglement i A klasser i 2013. Formålet med den beslutning 
er, at søge at reducere motorkraften, så maskinerne bedre passer til vore baner. 
 

Sporten 

Som I ved, kan vi se tilbage på de sportslige resultater i 2011 med tilfredshed.  Jeg tænker 
selvfølgelig på de internationale resultater DR Pro Stock Bike, hvor Jesper Thiel blev europamester, 
og Rookie Rasmus Olesen blev nummer 4 i samme klasse. I RR var det især Alex Schachts 
andenplads i EM og Junior EM mesterskab og Emil Meyer Pedersens mesterskab i NM. 
2012 ser ud til at kunne give gode resultater også, da vore bedste kørere har et godt 
udgangspunkt. Hvis økonomien holder for teamene, skal resultaterne også nok komme. 
2011 var vores første år med 100 frilicenser, og med 94 udstedte licenser, blev initiativet godt 
modtaget. Vi har fået mange nye ud at køre, men den store opgave ligger nu hos jer i klubberne. 
De skal fastholdes og tegne licens også i år. Først når det sker, kan vi sige, at initiativet har været 
en langsigtet succes. 
Omlægningen af vores licenspriser gjorde det også lettere at håndhæve oprykningsreglerne fra B 
til A. Både fra 2010 og fra 2011 er mere end 20 mand rykket op.  De mange nye, har nok af og til 
følt sig noget klemt i det erfarne A felt, og derfor er der nu aftalt en ny cup, som giver de ny 
oprykkede mere at køre efter. Med DMU Oprykker Cup – kaldet DOC – er der selvstændige point 
og præmier til de nye i klassen – samtidig med at de bedste af dem fortsat kan tage point fra de 
gamle. Vi tror det kan give endnu bedre race i årets afdelinger. 
For DM 2012 er der planlagt 9 afdelinger i RR, 7 i Mini og 6 i DR. Det ser jo fornuftigt ud, og ikke 
mindst i RR er det resultatet af yderligere samarbejde mellem klubber og kommercielle aktører. 
I den forbindelse vil jeg gerne gøre klubberne meget kraftigt opmærksomme på deres ansvar. Det 
er fint at få en promotor med, men det sportslige ansvar påhviler jer: Gode officials, sikkerhed, 
sportslig fairness og miljø er værdier, som det er jeres ansvar at stå for. Desværre er det ikke altid, 
at denne opgave løftes tilfredsstillende. Hvis I svigter her, er der ingen grund til at inddrage 
klubberne i stævnearrangement, og vores kommercielle konkurrenter får alt for let spil. 
 

Uddannelse 

Og lad mig med det samme følge op på uddannelsen. Der er behov for dygtige officials på det 
videregående niveau over T licens, men RR klubberne er meget dårlige til at sende deltagere. 
Dermed svigter I jeres medlemmer. Vi skal have bedre ledende officials og vi skal ikke mindst have 
uddannet trænere til at komme videre end det amatørniveau, som for ofte præger arbejdet i 
klubberne. Der er både T1 og T2 kurser i efteråret, og denne gang bør det ikke kun være AMK, der 
melder folk til. 
 

Miljø 

Og så har vi fået overdraget ansvaret for miljøarbejdet fra Miljøudvalget. I SK RR/DR har vi valgt at 
opfordre alle klubber til at uddanne mindst to miljøofficials i løbet af 2012. Der må meget gerne 
komme flere. 
Lydmåling ligger også nu i SK, og her har vi bedt Ejgil Solkær og Arne Christiansen gå videre med 
arbejdet og fremkomme med en plan for årets måleaktiviteter. 
 

Klubstruktur 

I torsdags fik vi besked om, at RRDK var blevet lukket, og det sætter dette punkt i et ekstra aktuelt 
perspektiv. I efteråret havde SK inviteret til et møde om den fremtidige struktur for klubberne. Ole 
Blædel var mødeleder, og det er dejligt at DCD og RRKV har taget positivt imod tilbuddet, og nu 
har et samarbejde med Ole. Det er SK’s opfattelse, som det også blev drøftet på sidste års 
klublederseminar, at vores klubstruktur er for skrøbelig. De opgaver, som klubberne skal kunne 



løfte for fortsat at have en berettigelse bliver flere og flere. Vi har i SK ikke et ønske om, at der skal 
være færre klubber, men vi ved, at der skal være stærkere klubber. Hvis ikke det skal ske gennem 
sammenlægninger, kan det ske gennem samarbejde. Både Ole Blædel og SK er altid til rådighed for 
jer i dette arbejde. 
 

DMU SK RR/DR og SUerne 

Vi skal i dag vælge et nyt medlem til SK. Henrik Berendt valgte at række sig i utide, og Jørgen har 
på DMU repræsentantskabsmødet talt herom. Vi kan glæde os over, at der er to kandidater til 
valget. 
I SUerne har det været vanskeligt at få den fornødne fremdrift – det gælder dog ikke SU DR, hvor 
de som altid er hurtige fra start. For RR og Mini har det været et turbulent år, men alle har valgt at 
fortsætte. Kasper Darfelt er som ny sportssekretær ved at komme ind i arbejdet, og Kasper skal 
være meget aktiv i at støtte udvalgene med det praktiske. Men det er udvalgenes ansvar at tage 
sig af de mange vigtige sportsrelaterede opgaver, som de har ansvar for. Og jeg mener ANSVAR. 
Det er udvalgenes ansvar, at dommerudsendelse, kalendere, point, licensspørgsmål og input til 
reglementsreguleringer alt sammen fungere. Det er det administrative fundament, som vores 
sport bygger på. Uden det kan vi have nok så spændende planer, men de kommer ikke ud af 
stedet. 
 

Afslutning 

Jeg har i min beretning ofte været skarp i tone overfor klubber og udvalg, og det ville selvfølgelig 
have været sjovere, hvis vi alle sammen blot kunne klappe hinanden på ryggen og lade to og fem 
være lige. 
Men hvis vi har ambitioner for vores sport, må vi se i øjnene, at vi står med en vanskelig økonomi 
og hård konkurrence fra mange sider. Hvis vi på den anden side påtager os ansvaret hver for sig 
for at løfte opgaven, så har vi masser af muligheder 

 Vi har en stærk hovedorganisation, som støtter os i de initiativer vi kommer med. Vi har 
aldrig fået nej til en god idé. 

 Vi har muligheder for at arbejde fleksibelt med gode eksterne partnere. Det gælder både 
promotorer og forhandlere. 

 Vi har et stort netværk til rådighed for at uddanne vore officials, klubledere og klubtrænere 
til at løfte opgaven. 

Jeg vil opfordre jer alle til at arbejde sammen, så vi i fællesskab kan komme godt fremad. 
Jeg stiller mig hermed til rådighed for kommentarer og spørgsmål. 
 
 
Jesper Holm 
Formand Sportskommission 
Road Racing & Drag Racing 

 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
AMK ønskede at aktive klubber fik mulighed for at deltage i sikkerhedsarbejdet. 
Kaj Lehmann opfordrede til afholdelse af miljøkurser. 
 
RRDK blev opløst kort inden repræsentantskabsmødet og det var derfor ikke meldt ud til 
de øvrige klubber. 
Herefter fulgte en god debat mellem klubberne, der udtrykte en generel utilfredshed med 
forløbet omkring opløsning af RRDK, herunder at RRDK efterlader et mindre underskud og 
hvilke konsekvenser sagen eventuelt måtte få for Lis som formand. 
HB følger op på opløsningen af RRDK i den kommende tid. 
 



 
 

4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning. 
 
Kommentarer fra Jesper Holm: 
 

Det gode resultat i 2011 hænger formodentlig i ikke uvæsentlig grad sammen med kampagnen 
med 100 frilicenser. Der blev udstedt 94 licenser, og de mange nye kørere har betydet gode 
indtægter til klubberne, men også til DMU, idet eksempelvis udlejning af transpondere er større 
end budgetteret. Omlægning af udlejningspriserne til enhedspris for udstyret i stedet for afregning 
per styk, har også betydet øgede indtægter. 
 
2011 var også første sæson med den nye prisstruktur for licenserne, og selvom det ikke afspejles 
umiddelbart i RR/DR regnskabet, er det glædeligt, at det også har betydet øgede indtægter. 
 
Nogle væsentlige udgiftsoverskridelser i forhold til budget skal kort kommenteres. 
Telefonaftalerne er nu omlagt, så der er sket en væsentlig reduktion i udgiften. Dommerudgifterne 
har været udbetalt efter en politik, som nu er ændret, så de fremover skulle blive nedbragt. Den 
manglende indtægt fra Mini hænger sammen med, at rullefeltmålingerne ikke har været 
gennemført af DMU men har været uddelegeret til et privat selskab. Det bliver ændret i 2012, 
hvor SU Mini har sørget for at få aktiviteten tilbage. 
 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 

5) Behandling af indkomne forslag. 
 
Forslag 1, fremsat af Dragracing Klub Danmark – trukket. 
Forslag 2, fremsat af Aarhus Motor Klub – forkastet. 

 
6) Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 

år til godkendelse. 
 
Jesper Holm fremlagde: 
 

 Stærkere klubber: 
o Bedre administration gennem samarbejde og eventuelle sammenlægninger 
o Uddannelse af klubtrænere 
o Udnyttelse af udviklingskonsulent Ole Blædel 
o Fastholde de medlemmer, der kommer ind med frilicenser 

 Udvikle løbsserier som er attraktive for mange kørere 
o Styret samarbejde med promotorer 
o Vurdere samarbejde på tværs af DMU grene 
o Løbende tilpasse de klasser, der køres løb i 
o Udvikle Cup serier, som gør det sjovt at deltage i stævner 

 Arbejde med hverveaktiviteter 
o Frilicenser 
o Markedsføring gennem aktuelle kanaler, Facebook, Twitter, YouTube etc. 
o Samarbejde med forhandlere og importører 
o Deltage i messer og udstillinger med bedre synlighed 
o Skal vi etablere et RR/DR SU markedsføring 

 Styrke sikkerheden i sporten 
o Sikre at banesikkerhed løbende forbedres gennem strammere krav ved 

banegodkendelse. Arbejde for ombygning af baner i fornødent omfang 



o Vurdere erfaringerne med airfence med henblik på eventuelt at investere i mere 
o Sikre at ledende officials har tilstrækkelig kvalitet. Forbedre uddannelsen i vores gren 

og efteruddanne eksisterende officials 
o Arbejde aktivt med i DMU Sikkerhedsudvalg 

 Vurderer mulighederne for mere internationalt samarbejde 
o NM tilbage som en interessant serie 
o Undersøge mulighederne for mere formelt samarbejde med ADAC 

  
Følgende emner blev herefter bragt op af forsamlingen: 
Ungdomsringen (LUKS) har ikke længere forsikring – SU RR Mini bør kigge på sagen da LUKS 
er Mini-kørere. 
Frilicenser gentages i 2012, hvilket klubberne udtrykte tilfredshed omkring. 
Det blev fremhævet at der er problemer med at fastholde medlemmerne. Et problem på 
tværs af grenene i DMU – en sag for HB. 
Motorcykel Forhandler Foreningen har kontaktet Ole Blædel m.h.p. et samarbejde med 
stævnerarrangørerne. Der er også et samarbejde med AMK omkring stævnet på 
Jyllandsringen. Der bør være fokus på samarbejde. Brev fra MFF skal sendes til klubberne. 
Opbakning til SK til at fortsætte projektet. 
Hvordan hverves der nye frivillige ledere? Er vi gode nok til Markedsføring? Klubberne 
opfordres til at overveje et SU markedsføring! 
Klubberne enedes om at det skal stå i tillægsreglerne at der opkræves 100 kr. pr. kører til 
dækning af udgifter til leje af airfence. 
Der er indarbejdet tilføjelser til banesynsrapporter om, at airfence skal bruges. 
Sponsor kan påsætte reklamer på airfence, som klubberne kan sælge på løbsdage. Palle 
Lind fremsender mål. 
Samarbejde med ADAC støttes af klubberne. 
Det fremhæves at der mangler en løbsserie for 125 GP/Moto 3. 
UEM har ikke godkendt NM endnu [det er sket efterfølgende, så NMC nu administrerer 
serien og NM er indarbejdet i de nationale nordiske landes mesterskabsserier]. 
DM køres som åbent mesterskab og sættes hurtigst muligt på UEMs Open Calender. 
 
Strategi blev herefter godkendt. 
 

7) Fremlæggelse af budget for det indeværende år. 
 
Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
Klubberne ønsker dog bilag med oversigt over muligheder/hvilke ting der udløser tilskud. 

 
8) Valg til Sportskommissionen samt suppleant. 

 
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til opstillingen af Jan Mandelid. Enkelte mente 
at Jan ikke var berettiget til opstilling pga. klubskifte kort inden repræsentantskabsmødet. 
Det medførte en længere debat, der endte med at det blev besluttet at holde en pause og 
få Svend Panse, der havde modtaget opstillingerne til at redegøre for problematikken. 
 
Efter pausen og en redegørelse fra Svend Panse blev afstemningen gennemført med Jan 
Mandelid som opstillet. 
 
a) Valg af kommissionsmedlem for 3 år. 

Opstillet:  Palle Lind  7 stemmer 
  Jan Mandelid  2 stemmer 
 



Palle Lind er herefter valgt. 
 

b) Valg af kommissionsmedlem for 1 år. 
Opstillet: John Klint  3 stemmer 
  Jan Mandelid  6 stemmer 
 
Jan Mandelid er herefter valgt. 

 
c) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år. 

Opstillet: Michael Holger Dueholm 4 stemmer 
  John Klint  4 stemmer 
  Pia Dall Petersen 1 stemme 
 
Anden runde: Michael Holger Dueholm  5 stemmer 
  John Klint  4 stemmer 
 
Michael Holger Dueholm er herefter valgt. 

 
9) Eventuelt. 

 
Arne Christiansen takkede for udnævnelsen til årets official. 
Jesper Holm lykønskede Ejgil Solkær med tildelingen af DMUs guldnål. 
 
Årets klub blev kåret og det blev Road Racing Klub Viking, bl.a. med baggrund i deres gode 
samarbejde med promotor og initiativet til at kontakte Ole Blædel og få en proces i gang 
om udvikling af klubben. 
RRKV takkede for æren. 
 
Forslag om Classic reglementsændring: 
Der skal fremvises maskinkort. 
SU RR vil behandle snarest [ændringen er efterfølgende gennemført med en 
reglementsændring]. 
 
Mini/OFT samarbejde blev diskuteret og der var efter en god debat tilslutning til at SU RR 
Mini arbejder videre med afvikling af testløb allerede i 2012 med henblik på et udvidet 
samarbejde i 2013. 
 
Dommerliste udsendes i den kommende uge [er sket]. 
 
Forslag om tilskud fra SK til Laurbærkranse i Mini: 
SK indstillede at man afviste, da det er dyrt, og ingen af de andre grene fik tilsvarende 
tilskud. Klubberne bakkede dette op. SU RR Mini vil arbejde på en anden løsning. 
 
Talent og elite blev bragt op: Der henvises til Rene Prang, der som landstræner har 
ansvaret. Mini føler sig overset, og SK vil bringe det videre til landstræneren. [Jesper Holm 
er efterfølgende på HB mødet 3. april blevet indsat i T&E udvalget i sammenhæng RR/DR. 
 
 
Jesper Holm takkede for fremmødet! 
 
 
     Referent: Kasper Darfelt. 
 


