
 
 
 
 
                                                                                       Sportskommission Road- og Drag Racing 

 

 
Repræsentantskabsmøde lørdag d. 5. marts 2016 kl. 13.30 

på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 
  

Sportskommission Road- og Drag Racing 
 
 

REFERAT 

D  A  G  S  O  R  D  E  N 

 
1) Konstatering af møderet og stemmetal 
2) Valg af dirigent og stemmetællere 
3) Sportskommissionens beretning til godkendelse 
4) Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 

efterretning                        
5) Behandling af indkomne forslag 
 Der er ingen forslag indkommet 
6) Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de 

kommende 3 år til godkendelse 
7) Fremlæggelse af budget for det indeværende år 
8)           Valg til Sportskommissionen samt suppleant 

a) Valg af Kommissionsmedlem for 3 år 
Opstillet:  Jan Arvid Mandelid 
  John Klindt             

 b) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år 
  Opstillet:  Ingen opstillet 
 9) Eventuelt 
 
Ad 1 Møderet og stemmetal 
Deltager: Jesper Holm HM, Palle Lind DCD (stemmeret ved fuldmagt), Jan Mandelid RRKV, Poul 
Nyrup AMK (stemmeret ved fuldmagt), Poul Erik Sørensen RMS (stemmeret ved fuldmagt), John 
Klint FMS, Arne Christiansen FMS (Stemmeret ved fuldmagt), Ejgil Solkær DMU Delegat 
FIME/RRC, Nils-Henrik Faber (stemmeret). I alt 5 stemmer. 
Der blev budt velkommen til Nils-Henrik som er helt ny formand for RRKV (valgt samme uge). 
 
Ad 2 Dirigent og stemmetæller 
Ejgil Solkær påtog sig at være dirigent. Jesper Holm påtog sig at være stemmetæller. Jesper blev 
godkendt som referent. 
 
Ad 3 SK beretning 
Nedenfor er et uddrag af de slides, der blev præsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
Beretningen gav anledning til en god diskussion og vigtig information. 
 
RR situationen: 9. marts får vi endelig besked fra NMF om deltagelse med DM ved deres NC 
arrangement på Våler. Hvis det går igennem er der 4 danske og et udenlandsk arrangementer 
med i alt 10 løb. Det er tilfredsstillende. Det er kedeligt, at vi ikke kan deltage med KMNV på Assen 
i år, men Jesper vil holde kontakten, så vi kan undersøge mulighederne for næste år. AMK oplever 



at samarbejdet med DTC er velfungerende. AMK var ikke tilfreds med, at der var godkendt 
træningsarrangementer hos promotor samtidig med DM afdelinger. Vi bør forsøge at det undgå 
fremover. SK har udskiftet DMU traileren til air fence med en ny med påløbsbremse, så den også 
kan trækkes af mindre biler. 
 
CV situationen: Desværre er der kun tre afdelinger og de er alle placeret efter sommerferien. 
Årsagen er, at AMK ikke nåede at booke en bane tids nok til et forårsarrangement. CV gruppen har 
et udvidet nordisk samarbejde og DMU vil hjælpe med at formidle informationer om nordiske 
stævner. 
 
Mini RR situationen: Den alvorlige situation for Mini RR er måske ved at vende. RRKV afholder 
fast tirsdags træning på Ishøj banen og sammen med Zenergy Racing afholder man en DMU Cup 
for alle mini klasser samt formodentlig en DM afdeling. HM arrangerer et DM for NSF 100 og en 
cup for andre klasser med to afdelinger på Korsør gokart bane og Tune gokart bane (sidste kun for 
NSF100). AMK holder fast tirsdags træning på Løvel banen ved Viborg. RRKV har fået tilskud til 
indkøb af to nye mini maskiner til de yngste. Der mangler dog fortsat en afklaring af det endelige 
tilskud. 
 
Drag Racing situationen: Kalenderen er næsten færdig, og der bliver afholdt DM eller en DMU 
Cup. 
 
Super Moto situationen: Det var forventningen, at man ville afvikle DM sammen med Zenergy, men 
tilsyneladende vil gruppen selv afholde DM på banerne i Hjørring og Randers. John Klint 
undersøger og orienterer om dette. 
 
Sportsudvalgene: Det har vist sig umuligt at opretholde velfungerende sportsudvalg. Derfor var der 
enighed om, at SK fremover inviterer til workshop tre gange om året, hvor de, der har indflydelse 
på reglement, løbsafvikling og træning for alle kørselstyperne mødes og aftaler retningslinjer, 
udarbejder strategier og stemmer praktiske forhold af. Dog fortsætter SU Drag Racing som hidtil 
uden at deltage i workshoppen. 
Kasper Darfelt deltager i disse møder. Første møde afholdes mellem 4, og 7. april. Kasper får 
afklaret datoen og udarbejder deltagerlisten i samarbejde med SK. 
Ved det første møde inviteres Ole Hansen til at afklare reglementsspørgsmål – særligt om 
forsikring. 
 
Efter dette blev beretningen godkendt. 
 
Jesper bad Ejgil orientere om forholdene i FIME, hvor han er formand for RRC kommissionen.  Der 
er efterhånden kommet god gang i de 4 mesterskabs (45 stævner) serier og 4 cup serier (70 
afdelinger). En væsentlig årsag er, at man nu forsat DORNA som sponsor. Der er også her 
problemer med Mini RR i 2016, hvor der er for få deltagere. Der blev udtrykt påskyndelse og støtte 
til Ejgil med arbejdet i FIME/RRC. 
 
Ad 4 Regnskab 
Jesper gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål. 
 
Ad 5 Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag. 
 
Ad 6 SK Strategi 
Jesper præsenterede nedenstående billede, men debatten havde udspillet sig under beretningen, 
og der er enighed om de tiltag, der nu er i gang. 
 



 
 
Ad 7 budget 2016 
Jesper gennemgik budget og budgettet blev godkendt. 
 
Ad 8 Valg 
John Klint blev valgt til SK. Der var ikke opstillet en suppleant. 
 
Ad 9 Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
 
Jesper takkede Jan Mandelid for hans indsats i Sportskommissionen og bød samtidig John Klint 
velkommen. 
 
 
 


