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SD RR møde onsdag den 10. januar 2007 kl. 18.00 på Hejse Kro ved Fredericia. 
 

 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), Steen Pedersen(SP), Orla 
Madsen (OM), John Klint(JK) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat fra seneste møde og dagsorden blev godkendt uden kommentarer. 
 

2. Diverse referater 
Fra Hovedbestyrelsens side er der udtrykt ønske om, at der holdes møde med 
arrangøren af DTC/Peter Elgaard. 
 

3. Ansøgninger og breve 
Ansøgninger fra Steffen Karlsen og Benjamin Syrstad, som begge har fået bevilliget A-
licens. 
 
Thomas Rebien har fået lov til at tegne B-licens for at kunne satse i den tyske IDM serie. 
 

4. Reglement 2007 
Der er desværre en række fejl i reglementet. Det blev besluttet, at reglementsudvalget 
sætter sig sammen og retter reglementet til. Mødet afholdes den 17. januar. 
Rettelserne vil blive bragt på DMU hjemmeside - dmusport.dk. 
 
Classic er sat til 132 db i Road Racing reglementet, men står til 128 db i Alment 
Reglement.  
 

5. Løbskalender 2007 
Det blev besluttet, at der holdes et kalenderarrangerende møde mere med klubberne den 
31. januar klokken 18.00. Kaj Lehmann indkalder til dette. 
 
AMK: NM på Djursland den 12. – 13. maj (er i mellemtiden blevet aflyst, da arrangøren 
mener at banen er for farlig), DM på Jyllandsringen den 7. – 8. juli og den 18. – 19. 
august på Ring Djursland. 
 
Dragbike: 
5. maj på Vandel 
22. – 24. juni på Vandel 
29. september på Vandel 
Der bliver ikke afholdt løb i Sindal i år. Banen er simpelthen for dårlig/farlig. 
 

6. Transponderudlejning 
Knud Møller har talt med Jan Rodtwitt, som gerne vil have et estimat for 2006- tallene. På 
tords af gentagne rykkere til klubberne, er der desværre ikke kommet meget respons 



retur. Derfor besluttede SD at estimere antallet af udlejede transpondere.  
Totalt set er det estimeret, at der i 2006 var været indtægter for kr. 60.000,- på 
transpondere. Der udsendes snarest regninger til klubberne. 
 

7. Repræsentantsskabsmøde og valg af kørerrepræsentant 
Orla Madsen er, som den eneste, blevet forslået som kørerrepræsentant af klubberne. 
Orla er villig til at fortsætte og udpeges som kørerrepræsentant. 
 
Knud Møller, John Klint, Steen Pedersen og suppleanten er alle på valg. Knud, John og 
Steen er alle villige til genvalg. 
 

8. Økonomi 
Knud har indsendt budget for 2007. Budgettet udviser et overskud på kr. 4.000. 
Indtægter på 381.000 og udgifter for kr. 377.000. 
 
SD har modtaget en kreditnota på kr. 32.000,- for banestrækningen på Jyllandsringen. I 
første omgang havde man modtaget en regning på det fulde beløb, men det var aftalt, at 
SD kun skulle betale halvdelen. Med kreditnoten er dette et faktum. 
 

9. Udviklingsprojekt/Elitesatsningen/Miniudvalget 
Talentudviklingskoncept for kørere under 125 cc beskrives snarest. Det blev besluttet at 
etablere en struktur med John Klint som koordinator og et antal (1 – 2 stk.) trænere, som 
tilbyder de mest talentfulde kørere træning i en kraftcenterstruktur, som det også kendes i 
motocross og bmx.  
 

10. Event og Marketing 
Knud har været til møde i DMUs Event- og Marketingsudvalg. Udvalget har opsat 
retningslinier for kategorisering af events. 
På seneste HB-møde blev besluttet, at DMUs involvering i Challenge Cupen forøges og 
at retten til hovedsponsoratet på sigt evt. skal erhverves. 
 

11. Challenge 2007 
Stort set identisk aftale, som den i 2006. 
 

12. Møde med S-, D- licenser og klubformænd 
Der holdes D og S seminar den søndag den 11. februar på Fjelsted Skovkro kl. 10.00. 
Dagsorden skal indeholde punkter som: Blanketter, dommerrapporter, 
Reglementsændringer, Afvikling af DM 2007.  
 

13. Diverse kurser 
Der holdes tidtagningskursus lørdag den 24. marts klokken 10.00 på Hotel Ansgar på 
Banegårdspladsen i Aarhus. 
 

14. Næste møde 
Onsdag den 28. februar. 
 

15. Eventuelt 
Intet at referere. 
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