
sportsdivision road racing/  
 
RR rep. Møde 4. marts 

 

1. Konstatering af stemmer: 
9 stemmeberettigede klubber 

2. Dirigent: Eigil Solkær 

3.        Beretning: 
 

 
Formandens beretning for 2007 
 

1. Status  
I Danmark er der 10 klubber med RR-status: AMK, Classic RR DK, DCD, Pocket Bike 
Club DK, Pocket Bike Klub Fyn, Road-Race DK, Road Racing Fyn, Road Racing 
Herning, Road Racing Klub Viking, Sydfyns Pocket Racing Club.) 
 

2. Arrangementer i 2006: 
 
NM blev igen afviklet over 5. afdelinger sammen med Scandinavian Open, hvor en 
afdeling blev afholdt på Jyllandsringen. AMK i samarbejde med Mike Luff og Peter 
Elgaard 
 
Der blev afviklet 4 DM-afdelinger for de store klasser og DM/ DMU cup 125cc std. 
Fordelt på Poznan, Padborg Park, Ring Djursland, og Ring Knutstorp.  
 
Den Blå Avis MC 600 Challenge Cup blev afviklet over 7 afd. sammen med DTC, samt 
en afd. sammen med NM. Serien kører fortsat godt med et godt samarbejde mellem 
DTC (Peter Elgaard), SDB-RR og AMK. DBA MC 600 Challenge er blevet afviklet på 
Jyllands-Ringen, Padborg Park og Ring Djursland. 
 

 
I 50/85 cc og Scooter Cup og  Pocketbike blev der afviklet 7 DM/Cup-afdelinger , 
+ En enkelt aflysning på Skærbæk. 
 
Dragbike Club Denmark har afholdt 4 DM stævner i dragbike. 
 
Der har været afviklet RR Herning Open over 2 afd. i mini. 
 
Classic RR DK afholdte NM-classic på Ring Knutstorp og DM på bl.a. Ring Djursland, 
Mosten TT og Ring Knutstorp. 
 
Mosten TT, og Fyns TT blev en realitet.  
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3. Baner  
Jyllandsringen blev brugt til NM. 
 
RR havde kun en løbs weekend på Ring Djursland. AMK arbejder på for fremtiden, at 
få mulighed for 2 stævneweekender på Ring Djursland. 
 
Flyvestation Vandel blev ikke åbnet for hverken  træningsdage eller løb. Anvendelsen 
af Flyvestation Vandel til motorsport i fremtiden, ser ikke lovende ud. 
 
 
RR Herning har i 2006 kørt i Skærbæk og Vojens, 
 
RRKV har afviklet løb på Rødby, Albertslund og Kløvermarken. 
 
Desværre er mulighederne for RR motorsport i Danmark stadig dårlig. 

 
4. Elitearbejdet  
Team-DK  mener  ikke RR satsningen var støtte berettiget, og i 2006  kørte der en 
begrænset RR satsning under SD. Vi arbejder på TD støtte til Robin Harms, og på at få 
et udviklings projekt op at stå. 
Elitemanneger Allan Bak formidler den støtte vi for fra hovedkassen på 190.000,- 
 
2007: 
 
Robin Harms  40.000,- 
Søren Jacobsen 50.000,- IDM R6 Cup 
Thomas Rebien 50.000,- IDM R6 Cup 
Kenni Tirsgaard 40.000,- EM 600 ved VM SB 
 
Der arbejdes på et nyt udviklingsprojekt for RR, hvor målene bl.a. er en organiseret 
udvikling af RR sporten og igen at blive Team DK støtte berettigede 

5. PR m.v. 
Vi har brugt 600 challenge til PR for RR-sporten. Det har givet et øget kendskab til RR 
sporten.  
Event og marketing er gået ind i et samarbejde med arrangøren af MC 600.  
På Internet siden har vi stadig arbejdet med RR-hjemmesiden.  
Vi har et godt Motorblad. 

 
6. Udvikling. 
Vi har fået lavet et godt reglement, dog med visse problemer. 
Udvalgsarbejde mellem klubberne og DMU om afviklingform og financerings forhold 
omkring DM’erne. 
Der arbejdes på at indføre online Transponder bestilling og Online løbstilmelding 
For MC 600 Challenge er samarbejdsaftalen med Peter Elgaard, DTC på plads. Der 
skal i 2007 køres 7 afdelinger i 600 challenge sammen med DTC billøb, og en afd. 
sammen med ”normal” DM på Jyllandsringen og Padborg Park.. 
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NM afdeling er blevet aflyst i Danmark som følge af framelding fra Mike Luff gennem 
SVEMO. 
Det bliver spændende at følge udviklingen i 2007. 

7. Afslutning 
Jeg vil til slut takke alle klubber, kørere og officials for godt samarbejde og for det store 
arbejde, der er gjort for Dansk RR.  
Speciel tak til Steen Pedersen som ikke genopstillede. 
 
 
Tak for ordet. 
Knud Møller 

Kommentarer : Er det DMU eller grenene der er støttet af Team Danmark? 
Det er de specifikke grene. 
De folk der bliver støttet af elitemidlerne bliver indstillet og derefter tildelt i 
samarbejde med Allan Bak, der er vores elitemaneger. 
SD-RR vil gerne støtte talentudvikling i miniarbejdet. 
Opfordring af at sende flere delegerede officials til internationalt samarbejde 
(UEM) 

 Protestblanket er under udarbejdelse. 
 Hvad laver Allan Bak i systemet, hvor er han i dag? 
 Hans tid bruges primært på vores talenter i udlandet. 
 Kun ganske få kan få støtte da der kun er 190.000,- at gøre godt med. 
 Online tilmelding er ved at komme op at stå. 
 Beretning godkendt. 
 
4. Regnskabskommentarer: Er transponder situationen ok.? Ja den er god for i år. 

Hvorfor kan der ydes tilskud til Jyllandsringen? 
Det er en beslutning, der er truffet af et enigt SD, som foretog en konkret vurdering 
udfra en betragtning om, at udvidelsen er værd at støtte og kan fremme sporten på 
sigt. 
Regnskab godkendt. 

5. Indkomne forslag: Banesynsrapport - forslag fra RRH, der mente at brugsretten til 
en bane tilfaldt den klub der havde fået godkendt banen.  Bør fremover være noget 
man afholder i mindelighed, hvis der er flere klubber om samme bane, ved såvel 
træninger som arrangementer. 

6. Budgetkommentarer:  Hvorfor nedskrives budget til juryudsendelser? 
Det prioriteres højere at få breddearbejde i gang. 
Transponderanlægget er i god vedligeholdelsesstand. 
Der gives forskellige tilskud til klubberne fra kommunerne. 
Budget godkendt.. 

7. Valg: Stemmetællere Lis Johansen og Susanne Lehmann 
A formand: - Knud Møller 3 stemmer - Henrik Berendt 6 stemmer 
B Bestyrelsesmedlemmer: - Knud Møller 8 stemmer – Palle Lind 6 stemmer – 
John Klint 4 stemmer 
C Bestyrelsessuppleant - John Klint valgt 
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8. Eventuelt:  Hvad sker der i Sturup? – Den er godkendt i Sverige til Superbike. 
Går SDB aktivt ind i at finde baner til mini RR – Ja, men med begrænsede midler. 
 
 
Referent Kaj Lehmann 
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