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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde: 20. marts 2019 kl. 14.30 Møde 01-19 

Sted: DMU kontor 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint, Arne Christiansen, Jesper Søe Bergmann og Lukas Winther 

(delvis). 

 

Dagsorden  

1. Økonomi og licenstal 
2. Status og opfølgning efter repræsentantskabsmødet 
3. Reglement 2019, status. 
4. Retablering af SM. Hvordan støtter SK bedst Simon Vilhelmsen, herunder et eventuelt samarbejde 

med AMK om drift af SM klubben. 
5. SU Mini RR, udvalgets opgaver og samarbejde. Hvordan støtter SK bedst, at udvalget fungerer 

optimalt. 
6. Ønske fra DCD om projektlederstøtte til Baneprojekt Thisted Lufthavn. 
7. Endelig kalender 2019 til godkendelse. 
8. Rømø Motor Festival. 
9. Uddannelse af nye dommere. 
10. Samarbejde mellem SK og Jesper Bergmann, herunder opgavefordeling. 
11. Lydmåling for 2019 sæsonen. 
12. System for startnumre og oprykning 
13. E-learning for officials 
14. D og S seminar 
15. Eventuelt 

 
Af hensyn til Lukas blev en del punkter behandlet først, men de vil blive fastholdt i rækkefølgen i referatet. 
 
Ad 1 Regnskab og licenser 
Det er endnu for tidligt at vurdere situationen. 
 
Ad 2 Repræsentantskabsmødet 
Mødet forløb rimeligt trods en del intern diskussion uden almen interesse. Det var godt, at SM igen var 
repræsenteret og Simon Vilhelmsen udtrykte stor interesse for at få retableret sporten. Alle gav udtryk for, 
at man gerne ville hjælpe med i denne proces. 
 
Ad 3 Reglement 
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Det har i år været ekstra svært at få reglementerne færdige. Især CV og Mini har hængt efter. Fremover vil 
de sektioner af reglementet, som er færdige blive offentliggjort på hjemmesiden, og når alt er færdigt, kan 
reglementshæftet blive trykt. 
 
Ad 4 Retablering af SM 
Simon Vilhelmsen vil gerne være med til at få retableret SM. Det er aftalt, at man stiler mod at få afholdt et 
DM i 2020. Samtidig vil SM kørerne få afklaret, hvilken klub de skal melde sig ind i, idet SuperMoto 
Danmark virker til at være gået i sig selv. Både FMS, AMK og RRH kunne være relevante. John Klint tager sig 
fortsat af SM, og vil hjælpe med kontakten til de eksisterende klubber. 
 
Ad 5 SU Mini RR 
Udvalget har haft vanskeligt ved at komme i gang, og SK har været nødt til at indkalde til et møde for at få 
reglementet gjort færdigt. Kalenderen for 2019 er fortsat ikke afsluttet. Fra SK vil John fortsat være til 
rådighed for udvalget, og han vil i nødvendigt omfang hjælpe det videre med arbejdet. 
 
Ad 6 DCD Projektledelse 
SK mener, at det er et godt formål, men der skal ansøges til HB, som måske kan formidle videre ansøgning 
til DIF. Jesper H beder DCD om en mere detaljeret beskrivelse af behovet og tager derefter sagen med til 
HB. 
 
Ad 7 Kalender 2019 
Kalenderen for RR, CV og DR blev gennemgået og  godkendt. Mini RR mangler fortsat og SM afholder ikke 
DM i år. 
 
Ad 8 Rømø Motorfestival 
DMU godkender også arrangerende i år.  Pia Dall afholder officialkursus. Løbsafgift fastholdes på same 
niveau som I 2018. Pia godkender banen på dagen. 
 
Ad 9 Uddannelse af dommere 
Der er formodentlig et behov for at udannet et par dommere, men der er ingen åbenlyse kandidater. 
Løbskalenderen udsendes til dommerne, og så må vi se, om vi får dækket alle stævner. 
 
Ad 10 Samarbejde SK-sportssekretær 
Udgangspunktet er årshjulet. Der er en række opgaver, som i de andre grene klares af frivillige, men som vi 
i RR-DR får klaret på kontoret. Det gælder kalenderoprettelse og DM pointlister. Jesper B skal også sørge for 
grundlag for falkturering af løbsafgift og banesynsafgift. 
 
Ad 11 Lydmåling 
Hverken Arne eller John har måleudstyr der fungerer. Der er heller ikke et budget. Derfor kan der indtil 
videre ikke planlægges en kalender for målinger i 2019 
 
Ad 12 Startnumre og oprykning 
Systemet med startnumre er nu klart. Med hensyn til oprykning fra B til A er det ikke aktuelt så længe vi 
kører med SBK serien i A klassen. 
John og Jesper B sørger for at tilrette teksten på hjemmesiden. 
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Ad 13 E-learning officials 
Klubberne skal betale for officiallicenser – også hvis de erhverves gennem e-learning. 
 
Ad 14 DS seminar 
Der afholdes seminar i 2020, hvis der kommer en SM serie, og hvis der er nye dommere. 
 
Ad 15 Eventuelt 
Det blev godkendt, at AMK ved Carsten Svendsen låner vores Ohvale 110 Automatic i sæson 2019. det er en 
forudsætning, at AMK  forsikrer maskinen, selv sørger for transport til og fra Herlev (hvor den pt er 
opbevaret) og dækker omkostninger til sliddele. 
 
 
 
Jesper Holm 
25-03-2019 


