
Side 1 af 5 

 

 

 

Sportskommision Road Racing og Drag Racing 

5. november 2011, kl. 10.00  Sted: Scandic Hotel Horsens 

Referat fra Klublederseminar Road Racing og Drag Racing 
Dagsorden: 

1. Sportskommisionen. 

2. Sportsudvalgene 

a. Road Racing 

b. Mini Road Racing 

c. Drag Racing. 

3. Ny sportssekretær, opgaver og muligheder. 

4. Reglementsændringer 

a. Tidsplan. 

b. Stocksport 

c. Tidtagning 

5. Projekt klubassistance i samarbejde med Ole Blædel 

6. Licensstatistik, herunder frilicenser. 

7. Sæson 2012 

a. Road Racing 

b. Mini 

c. Drag Racing 

8. Uddannelse. 

a. Officials 

b. Dommere 

c. Tidtagere 

d. Trænere 

9. Eventuelt 
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Deltagere: 

Henrik W. Pedersen Århus Motor Klub 
Kaj Lehmann Århus Motor Klub 
Bent Andersen Århus Motor Klub 
Jan Eriksen  Århus Motor Klub 
Susanne Emborg Drag Racing Club Denmark 
John Klint Korskro Road Racing Klub 
Palle Møller Nielsen Pocket Bike Club Danmark 
Vibeke Rosenskjold Road Racing Klub Viking 
Ejgil Solkær Road Racing Klub Viking 
Eva Kofoed Road Racing Klub Viking 
Peter Kofoed Road Racing Klub Viking 
Jesper Holm Formand SK Road Racing 
Arne Christiansen Pocket Bike Klub Fyn 
Palle Lind Medlem SK RR DR 
Jens Olaf Hersom Formand SU Drag Racing 
Lis Johanssen RoadRace.dk 
Ulrik Kjellerup Århus Motor Klub 

 

Ad 1 Sportskommisionen 

Jesper Holm orienterede om Henrik Berendts ønske om at udtræde af SK og SU Mini. Det blev taget til 

efterretning, og man accepterede, at SK indtil videre består af Jesper og Palle Lind. Det er en målsætning 

for SK at finde en person fra RR Mini til at indtræde på den ledige plads i forbindelse med næste 

repræsentantskabsmøde. 

Dette førte til en generel drøftelse af omgangstonen i vores sport, og der var naturligvis enighed om, at vi 

alle bør behandle hinanden på en ordentlig og hensynsfuld måde. 

Ad 2 Sportsudvalg 

Road Racing Der har været afholdt et godt møde i udvalget, hvor Jesper og Henrik B. også deltog. 

Udvalget vil fortsætte med den nuværende bemanding, og når den nye sportssekretær tiltræder i januar, vil 

han få til opgave at hjælpe udvalget med så meget administrativt arbejde som muligt, herunder indkaldelse 

af møder, dagsordener, referater, resultatlister og andet. 

Mini RR Udvalget består nu af Vibeke Rosenskjold, Rasmus Rasmussen og Bjarne Lauersen, og 

Thomas Beck opfordres til at træde ind. Vibeke har påtaget sig at være formand. Udvalget går straks i gang 

med at få samlet reglementsændringer, og afholde et møde – gerne før 1. december af hensyn til 

reglementsprocessen. 

Drag  Racing Olaf Hersom orienterede om, at udvalget fungerer godt, og man kan glæde sig over, at 

sammenlægningen med bil DR er gået godt. Det store problem er fortsat, at der mangler permanente 

baner. 

I forbindelse med drøftelserne om klubstruktur(jf. nedfor under 5) fremførte Jesper, at hvis Classic ønsker 

et eget Sportsudvalg, så vil SK være positive overfor det. 
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Ad 3 Sportssekretær 

Der ansættes en sportssekretær 1. januar 2012, som skal arbejde med MX og RR/DR. SK har i samarbejde 

med sekretariatet formuleret en række administrative opgaver, som han kan overtage fra udvalgene, 

herunder indkaldelse, dagsordenudarbejdelse, referatskrivning, listeføring på resultatlister, transponder 

salg og udlejning og andet. 

Ad 4 Reglementsændringer 

Palle L. er ansvarlig i SK for forløbet om reglementsændringer. SU’erne bliver indbyrdes enige om 

forslagene, som sendes til Palle L., der stemmer af i SK inden de sendes til DMU reglementsudvalg. Husk at 

deadline er 1. december. 

Den begyndende brug af lyssignaler i stedet for flag på posterne blev diskuteret. Det er et 

sikkerhedsmæssigt fremskridt, samt en stor hjælp for klubberne ved bemanding af poster til stævner og 

træning. Der er imidlertid behov for at få fastsat regler for, hvordan de skal bruges. Eksempelvis er der ikke 

fuldt ”flagsæt” til rådighed på alle poster. Lis Johanssen påtog sig at komme med et forslag til en 

reglementstekst om anvendelsen af lyssignaler. 

Det blev også diskuteret, om der i banesynsrapporterne ikke blot skal angives antal flagposter, en også 

minimum antal officials på hver post (som det eksempelvis benyttes af SVEMO og UEM/FIM). Der var 

enighed om ikke at ændre den nuværende praksis. Det overlades til dommeren at vurdere bemanding, 

herunder bemanding hvis der anvendes lyssignaler i stedet for flag. 

Planerne om at overgå til Stocksport reglement for A licens klasserne i 2013 blev gennemgået, og alle 

tilsluttede sig det. Også på nordisk plan går man ind for denne ændring, som oprindelig er blevet foreslået 

af SVEMO. Kaj Lehmann har påtaget sig sammen med Jan Mandelid at vurdere, hvilket internationalt 

reglement, man vil benytte som udgangspunkt, og det ser ud til at UEM/FIM er mest brugbar. Kaj kommer 

med en indstilling, og SK melder hurtigt ud, at denne ændring vil blive implementeret fra 2013. Der vil blive 

behov for et TK seminar i forbindelse med denne ændring, og SU RR sørger for at få det afholdt i vinteren 

2012/2013. 

De ændringer som SK har aftalt med SK MX og tidtagerne om administration i forbindelse med Mylaps blev 

gennemgået. Det betyder at, der skal være internet til rådighed for tidtagere og sekretariat ved alle 

stævner, at der oprettes et fælles arkivsystem på DropBox for tidtagere i RR og MX, at salg og udlejning af 

Transpondere fremover sker fra sekretariatet, og at Kristian Lang står for kontakten til Mylaps, både om 

systemopdateringer og reparation af udstyr. Dommerne skal også fremover have stævnedata med i digital 

form på et USB stik, så de kan vedhæftes dommerrapporten. Dette vil blive gennemgået ved DS seminaret. 
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 Der vil i online tilmeldingssystemet fremover være mulighed for tilmelding i tre niveauer med tre 

forskellige priser, og her var der enighed om, at seneste frist skal være torsdag kl. 20.00 ved stævner 

lørdag/søndag med TK fra fredag aften. Tilsvarende frister anvendes, hvis der er stævner på andre ugedage. 

Ad 5 Projekt klubassistance 

Mulighederne for at arbejde med Ole Blædel var blevet gennemgået på det fælles møde. Under eventuelt 

foreslog John Klint, at man i klubberne vurderer mulighederne for at fusionere, så vi kan få stærkere og 

mere aktive klubber. Det var der stor tilslutning til, og man var enige om, at SK beder Ole B. påtage sig 

opgaven at gennemføre en workshop om dette. 

Et vigtigt aspekt i denne sammenhæng er den demokratiske virkning i forhold til stemmeregler i DMU. Hvis 

en klub nedlægges, vil der være en RR/DR stemme mindre i den store sammenhæng. SK tager dette op i 

HB. 

Ad 6 Licensstatistik 

Licensstatistikken, som var blevet præsenteret på mødet blev gennemgået. Der er udstedt 92 frilicenser, og 

fokus i klubberne må nu være på at fastholde de mange nye kørere, og få dem til at deltage i stævnerne. 

Ulykkesstatistikken blev gennemgået, og vi har i RR haft to dødsulykker i år, hvilket er meget trist. Vi kan på 

den anden side se, at vi ligger med det laveste antal skadesanmeldelser per udstedte licens af alle grenene. 

Ad 7 løbskalenderen 2012 

Den foreløbige Road Racing kalender ser sådan ud: 

Arrangør Klub Datoer Bane Stævne oplysninger 

Zenergy RRKV 12. - 15.4. Slovakia Ring Forårstræning + Afd. 1 og 2 

Zenergy RRKV (17-19.5.)20.5 Mantorp Park Afd. 3 og 4 

NJRR/TMP RRDK  25-26.5. Padborg Park Afd. 5 og 6 

AMK AMK 9. - 10.6. Jyllands Ringen Afd. 7 og 8 

Zenergy RRKV 16-19.8 Ring Knutstorp Afd. 9 og 10 

AMK AMK 25. - 26. 8 Ring Djursland Classic 

AMK AMK September Ring Djursland Klubmesterskab 

 

Det ser fornuftigt ud, og vi vil i løbet af meget kort tid annoncere dette overfor kørerne. 

For Mini RR er der ikke en kalender endnu, men AMK/RRKV holder forårstræningslejr i Italien 2.-5./4 og 

AMK holder stævne på Skærbæk 4.-6./5. RRKV har planer om 2 stævner og PBKDK vil gerne samarbejde 

med andre om et stævne, evt. på Korsør. 

 

For Drag Racing regner Susanne Emborg med i alt 6 afdelinger, som vil være på Thisted, Mosten og Malmø. 

Ad 8 Uddannelse 
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Ejgil Solkær opfordrede dommerne til at deltage på et tidtagerkursus. 

Jesper opfordrede til, at klubberne får uddannet trænere på Træner 1 kurset. Uddannelsesudvalget vil 

forsøge at få afholdt et ekstra kursus i løbet af foråret. 

Ad 9 Eventuelt 

Som nævnt under 5 fremkom John med et forslag om at se på klubstrukturen med henblik på en eventuel 

fusion af klubber. 

Eva Kofoed fremsatte et forslag som var kommet fra Ulrik Kjellerup, og som Lis støttede, om at etablere en 

”Oprykker Cup” i A licens klasserne, for at give de nyoprykkede noget at køre efter. Det kendes fra Pro 

Superbike i Sverige som ”Privateer Cup” og fra UEM som ”Junior Cup”. Det er et godt forslag, som der vil 

blive arbejdet videre med på grundlag af materiale, som Ejgil sender til SK. 

Palle Møller Nielsen foreslog, at klubberne annoncerer på DMU hjemmesiden, hvornår de afholder træning, 

så kørere fra andre klubber kan deltage. SU Mini sørger for at få oprettet et oversigtsskema. 

 

Mødet sluttede 14.30 

 

Referent Jesper Holm 

6. november 2011 


