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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Indkaldelse og dagsorden SK møde 19. april 2012, kl. 18.00 – møde 02-12 

Sted: DMU’s kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind og Jan Mandelid 

samt Kasper Darfelt.  

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referat fra HB møde 02-12. 

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

lydmåling og deltagelse i det nye Sikkerhedsudvalg. 

b. Gennemgang af forslag om ny officialstruktur fra UU 

2. Økonomi 

a. Licensstatistik 

3. Gennemgang af opgaver fra Repræsentantskabsmødet 

a. Opgaverne fremgår af referatet, herunder især punkt 6. 

4. Gennemgang af erfaringerne fra SD seminar 14. marts 

a. Gennemgang af referat 

5. Projekt Klubudvikling i samarbejde med Ole Blædel 

6. Situationen for SUerne, herunder forberedelse til DMU seminar 21.4.2012. 

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

a. Projekt Air Fence. 

b. DMU Sikkerhedsudvalg. 

8. Aktivitetsstatus. 

a. Forslag om fornyet brug af Træningslicens, vedlagt som bilag. 

b. Frilicenser 2012. Følg op på licensfornyelse. 

c. Årets official. 

d. NM kalenderen. 

9. Status for Talent & Elite. 

10. Eventuelt 
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Ad 1 gennemgang af referat 
I forbindelse med overtagelse af ansvaret for miljøarbejdet, opfordrer SK alle klubber til at lade mindst to 
miljøofficials uddanne. Klubberne kan eventuelt kontakte DMU UU med forslag om tid og sted for afholdes 
af kursus, som man selv organiserer lokalt. 
Lydmålingerne gennemføres af Arne Christiansen og Ejgil Solkær, som selv tilrettelægger årets aktiviteter. 
Det første møde i Sikkerhedsudvalget blev afholdt på et tidspunkt, hvor vores repræsentant Jan Mandelid, 
desværre ikke kunne deltage grundet stævneaktiviteter. 
DMU UU’s forslag til ny struktur for uddannelsen af officials blev godkendt for RR og DR. 
 
Ad 2 Økonomi 
Det er meget tilfredsstilende at se, at antal tegnede licenser er næsten dobbelt så stort, som samme 
tidspunkt sidste år. Samtidig er der allerede nu tegnet 49 frilicenser, hvilket også er meget glædeligt. 
Der er ingen kommentarer til regnskabet, men SK har anmodet om, at vi fremover månedligt får oversigten 
over forfaldne debitorposter, så vi tidligere har mulighed for at reagerer, hvis en klub har problemer. 
 
Ad 3 Opgaver fra rep-mødet 
Det blev aftalt, at der udarbejdes et bilag med opgaverne fra punkt 6 i referatet fra rep-mødet 4. marts 
2012. I dette bilag vil der ved hver SK møde blive gjort status over hver opgave. Første udgave er vedlagt 
dette referat som bilag. 
 
Ad 4 SD seminar 
Ved at flytte seminaret til en hverdags aften kom der 50 % flere deltagere. Jørgen Bøgvald har gjort et godt 
arbejde med tilrettelæggelsen, og Jørgen bedes stå for det til næste år også. Gruppearbejdsformen 
fungerer godt. 
 
Ad 6 SUerne 
Mini RR kontaktes om at vurdere en revision af klasserne, så der kan fremlægges et forslag til 
klublederseminaret 2012. 
 
Ad 7 Sikkerhed 
Air fence leveres til Padborg af Steffan Juister som hjælper Arne Christiansen med opsætning før træning d. 
3. maj.  PL leverer trailer til Padborg d. 30. april. Traileren tages med af Jan Eriksen til næste stævne på 
Jyllands Ringen. 
JM kontakter Jørgen Bitsch for at følge op på arbejdet i Sikkerhedsudvalget. 
 
Ad 8 Aktiviteter 
Forslaget til fornyet brug af Træningslicens er sendt til FU, og vil efterfølgende blive sendt til høring i 
klubberne med henblik på endelig vedtagelse senest på klublederseminaret. 
Arne Christiansen, som blev årets official 2011, mangler endnu at få sin præmie. Vi sørger for, at det bliver 
afklaret nu. 
NM kalenderen er endnu en gang i spil, da SVEMO har meldt fra. Vi forsøger at få afklaret situationen, og vil 
efterfølgende orientere via DMU hjemmesiden og Facebook. 
 
Ad 9 T&E 
René Prang og Jørgen Bitsch må kontaktes af JHO for at få en opdatering på planerne. 
 
Ad 10 Eventuelt 
Næste møde er aftalt til lørdag 9. juni kl. 11.00 i København (i forlængelse af HB møde og SP GP i Parken) 
 
Jesper Holm 22. april 2012 
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 SK RR/DR Aktivitetsplan 

2012 - 2014 

Status ved SK møde 02-12 

Stærkere klubber: 

 

Bedre administration gennem samarbejde 

og eventuelle sammenlægninger 
Klubportalkurset er fulgt af nogle 

klubber. Alle bør deltage ved næste 

runde. 

 Uddannelse af klubtrænere SK sender brev til alle klubber med 

opfordring om at deltage til efterår 2012. 

JHO skriver og KAD sender. 

 Udnyttelse af udviklingskonsulent Ole 

Blædel 

RRKV, RRH og DCD er i gang. SK opfordrer 

alle til at udnytte tilbuddet. KAD sender 

opfordring til klubberne. 

 Fastholde de medlemmer, der kommer ind 

med frilicenser 

KAD analyserer licensfornyelser for at vi 

kan vurdere om det lykkes at fastholde 

frilicenserne 

Udvikle løbsserier 

som er attraktive 

for mange kørere 

Styret samarbejde med promotorer 

 

Løbskalender 2012 er tilfredsstillende, 

men allerede nu skal forarbejdet for 2013 

forberedes. Træningslicensmuligheder 

undersøges. 

 Vurdere samarbejde på tværs af DMU 

grene 

Forsøgssamarbejde mellem Mini RR og 

OFT Supermoto gennemføres og 

evalueres ved årets afslutning 

 Løbende tilpasse de klasser, der køres løb i Mini RR bedes vurdere en revision af 

klasserne, så der kan fremlægges et 

forslag til klublederseminaret 2012. 

 Udvikle Cup serier, som gør det sjovt at 

deltage i stævner 

DOC er et tiltag der skal vurderes 

igennem sæson 2012.  

Arbejde med 

hverveaktiviteter 

Frilicenser Per medio april er der 429 indløst. 

Mulighederne for at udnytte 

Træningslicens er under overvejelse. 

 Markedsføring gennem aktuelle kanaler, 

Facebook, Twitter, YouTube etc. 

Jan M står for dette. Facebook er faldet 

på plads som et godt og effektivt værktøj. 

 Samarbejde med forhandlere og importører JM følger op med Ole Blædel 
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 Deltage i messer og udstillinger med bedre 

synlighed 
DCD har deltaget i Bella Centret, 

marts 2012. Alle klubber opfordres 

hermed til at gøre sig mere synlige.  

 Skal vi etablere et RR/DR SU markedsføring Ikke umiddelbart interesse fra klubberne, 

så JM tager dette område på sig. Vi 

tilbyder Mini RR en 

introduktionsbrochure. 

Styrke sikkerheden 

i sporten 

 

Sikre at banesikkerhed løbende forbedres 

gennem strammere krav ved 

banegodkendelse. Arbejde for ombygning 

af baner i fornødent omfang 

Vi skal fastholde ønsket om ombygning af 

Padborg 

 Vurdere erfaringerne med airfence med 

henblik på eventuelt at investere i mere 

Air fence er klar primo maj til stævnet på 

Padborg. 

 Sikre at ledende officials har tilstrækkelig 

kvalitet. Forbedre uddannelsen i vores gren 

og efteruddanne eksisterende officials 

 

 Arbejde aktivt med i DMU Sikkerhedsudvalg JM er vores repræsentant i udvalget 

Vurderer 

mulighederne for 

mere internationalt 

samarbejde 

NM tilbage som en interessant serie NMC må bringes til at samarbejde om 

denne serie. Alternativt må UEM tildele 

hvert land to pladser til EM ud fra 

resultaterne i de nationale mesterskaber. 

 Undersøge mulighederne for mere formelt 

samarbejde med ADAC 

KAD tager kontakt til det tyske forbund 

for at undersøge mulighederne 


