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Sportskommision Road Racing og Drag Racing 

Indkaldelse og dagsorden til møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 

20. september 2012, kl. 19.00 – 20.30. Møde 06-12 

Sted: Skype møde 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind. Jan Mandelid var forhindret af tekniske årsager, men havde 

gennemgået dagsorden med formanden telefonisk før mødet. Kasper Darfelt var forhindret af anden 

sportslig aktivitet. 

Dagsorden  

1. Regnskab for august 
2. Reglement 2013 

a. Almindelige opdateringer 
b. Nye licensklasser, 1-Race og Træning 
c. Teknisk reglement for Superstock  
d. Moto 450 reglement 
e. Elektriske Motorcykler i DR  

3. Teknisk kontrol seminar 
4. Tidtagerseminar 
5. Stunt Riding 
6. Rullefelt  
7. Transponderudlejning til Mini 
8. Rapport fra Sikkerhedsudvalget 
9. NMC møde Island 
10. Eventuelt 
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Ad 1 Regnskab 
August regnskab for Hovedkassen er modtaget, og det ser pænt ud for RR/DR. Vi har ikke specifikationer, så 
vi kan se detaljer. 
 
Ad 2 Reglement 

a. Der er en række mindre generelle ændringer, som er i proces p.t. SK vurderer dem samlet efter 
deadline og inden klublederseminaret. 

b. Der foreligger nu forslag for Træningslicens og One-Race licens for alle tre grupper. Jesper H. retter 
dem til og sender dem til FU for behandling inden klublederseminaret i henhold til beslutning på 
seneste HB møde. 

c. Teknisk reglement for Superstock er under endelig revision hos Kaj Lehmann, og det er aftalt 
mellem SK og Kaj, at vi skal tilpasse reglementet til IDM og ikke til UEM. Når vi vælger IDM som 
udgangspunkt, er det fordi det er det letteste reglement at tilpasse sig til, der er også flere kørere, 
der kan tænkes at deltage i IDM eller tilsvarende serier, og endelig passer det til NM reglementet, 
som de andre nordiske lande anvender. Af hensyn til de kører, der skal deltage i EM vil der blive 
udarbejdet et notat, der påpeger forskellen mellem de to reglementer. Reglementet er klar til 
vedtagelse på klublederseminaret og vil blive offentliggjort umiddelbart herefter. Der bliver kørt 
DM i både Superstock og SBK/SSP (forudsat at der er tilstrækkeligt mange startende i disse klasser 
til at de oprettes). 

d. Moto 4½ reglementet skal færdiggøres af Bjarne Lauersen og Kaj Lehmann til vedtagelse på 
Klublederseminaret. Klassen vil blive afviklet som en DMU Cup. 

e. Der foreligger et amerikansk reglement for el-drevne drag biler og mc, og SU DR vil nu udarbejde et 
dansk reglement med udgangspunkt heri. Dette skal også være klart til klublederseminaret, så 
klassen kan startes i 2013. 

 
Ad 3 TK seminar 
Modtaget fra Kaj Lehmann: ”Jeg har aftalt med Karsten “Midtfyn” Rasmussen, at vi kan afholde et TK 

Seminar hos ham den 3. weekend i januar. (Enten lørdag eller søndag, er ikke afklaret)Her er dagsordnen 

heller ikke afklaret, men det er klart at vi tager udgangspunkt i Superstock reglementet. Denne weekend 

må gerne reserveres af klubbernes TK-folk, og gerne med en angivelse af deltagerantal.” 

SK afholder omkostningerne til dette seminar, idet der dog ikke gives kørselsgodtgørelse til deltagerne – 

arrangøren dog undtaget. 

Det er et krav for at en klub kan afholde DM i 2013, at klubben har haft TK officials med på dette seminar. 

De praktiske retningslinjer for gennemførelse af kontrollen vil også blive aftalt på seminaret, og i den 

forbindelse vil SK også deltage. 

Ad 4 Tidtagerseminar 

Der er fortsat behov for at forbedre kvaliteten af tidtagningen ved RR stævner. Derfor arrangeres et RR 

tidtager seminar i februar. Jesper H. har aftalt med Kristian Lang, at han står for seminaret, der afholdes i 

Odense.  

Ad 5 Stunt Riding 
Der foreligger et referat af et ungarsk reglement, og Palle L. er i kontakt med det ungarske SK medlem, som 

har ansvar for dette. V forventer at få flere informationer snarest. Palle deltager i et Stunt arrangement i 
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Hobro i oktober, hvor han vi gå videre med sagen. Vi håber at kunne have noget klar til klublederseminaret. 

SK er fortsat interesseret i at få Stunt Riding ind som en klasse i RR/DR kommissionen. 

 

Ad 6 Rullefelt 

Vi har modtaget forskellige forslag fra SU Mini, og SK foreslår, at der betales op til 750,- til den der passer 

rullefelt til et stævne. Der skal komme tilsvarende indtægter fra kørerne, da SK ikke vil have udgifter ved 

denne aktivitet. 

Ad 7 Transpondere til Mini 

SU Mini har anmodet om, at udlejningspriserne for transpondere til mini stævner sættes ned. Der bliver 

som regel kun udlejet ganske få transpondere, og den nuværende pris på 4.000,- er vanskelig at tjene hjem 

for arrangøren. 

SK fastsætter udlejningsprisen for transpondere til Mini stævner til 2.000,- kr. fra 2013. 

Ad 8 Sikkerhedsudvalget 

Da Jan M. var forhindret i at deltage, blev dette punkt ikke behandlet. 

 Ad 9 NMC møde 

Fra RR/DR deltager Jesper H, Palle Lind, Jens Kroon og Vibeke Rosenskjold. 

Ad 10 Eventuelt 

Martin Thenning havde foreslået, at der udsendes et nyhedsbrev fra SK RR/DR. Dette har været drøftet 

med Martin tidligere, og vi er fortsat tøvende overfor denne form for kommunikation. Jesper taler med 

Martin om det. 

 
Jesper Holm 
20. september 2012  


