
 
 
 

SD RR 01/08 
 

Referat af SD Road Racing møde, mandag den 11. februar 2008 på Fjelsted Skovkro 
 

Til Stede: Henrik Berendt, Kaj Lehmann, Orla Madsen, Knud Møller, Arne Christiansen, Palle 
Lind, John Klint og Søren Andersen. 
 
Fraværende: Ingen  
Dagsorden:
 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referatet fra seneste møde blev godkendt uden kommentarer.  
Dagsorden godkendt. 
 

2) Diverse referater 
HB 01-08 & HB 02-08: 
HBE gjorde rede for den opståede situation, hvor Henrik Nørgaard trak sig som formand og 
Jan Rodtwitt sagde sin stilling op som direktør. 
 

3) Reglement 2008 
Der er tilfredshed med reglementets nye form med kapitelopdeling. Reglementet er 
uploaded på hjemmesiden. Dragbikereglementet genoptrykkes og udsendes til dommerne 
og klubberne.  
 

4) Status på diverse sager 
A)Baner: 
 Tempurpuderne er nu klar til test på Jyllandsringen. Dette kommer til at ske fredag den 29. 
februar 2008. 
 
B)Løbsafvikling: 
- Challenge 2008 
Det har vist sig, at der er en meget positiv interesse for at deltage i Challenge. 34 kørere 
har forhåndstilmeldt sig. 
TV-dækningen på Challenge serien ændres, så der ikke længere sendes så lange direkte 
transmissioner. Dette kan betyde, at der vises kortere indslag fra motorcykelløbene, 
desværre. 
 
HBE gjorde opmærksom, at Challengeaftalen for 2008 skal underskrives snarest og AMK 
er kontaktet omkring forholdet. 
 
- Kalender 2008 
Løbskalenderen er færdig og er klar til at blive uploaded i den elektroniske udgave på 
nettet. 
 
- Løbsblanketter 
Ejgil Solkær er i øjeblikket ved at kigge SDs blanketter i gennem. Der er nogle enkelte ting, 
der skal korrigeres i forhold til sidste års udgaver hvorefter de tilpasses af blanketgruppen 
og præsenteres ved førstkommende S+ D seminar 
 
C) Alment: 
- Tim Alex Nielsen 
SVEMO har igen besvaret SD RR henvendelse denne gang på fremsendt dokumentation 
for, at Tim Alex Nielsen er blevet anmeldt til løbserien.  
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SD RR har besluttet, efter en længere dialog, at stoppe sagen, når der ligger svar fra 
SVEMO på - hvilke kriterier en CUP skal opfylde for at være gældende, samt en forklaring 
på, hvordan en ekstra afdeling på Karlskoga (Bike Meet) pludselig er tællende i 
pointgivningen uden at deltagende kørere er informeret, samt hvordan SVEMO vil 
kompenserer Alex Tim Nielsen for den begåede fejl.  
SD finder sagen meget uheldig. Det er ikke acceptabelt, at man lader en kører deltage i en  
hel løbsserie - og deltage i alle løb, når man samtidig er vidende om, at pågældende 
angiveligt er anmeldt for sent og forandringer i løbsafviklingen ikke bliver kommunikeret ud. 
Denne sag har desværre båret præg af dårlig håndtering fra SVEMO’s side.  
 
Dette vil SD ydermere påtale overfor SVEMO, så gentagelsestilfælde ikke sker. Det er ikke 
udviklende for sporten og samarbejdet i Norden. 
 
- Trackdays, incl. mailbesvarelse 
SD har konstateret at en række kørere med DMU licens har deltaget i ikke DMU relaterede 
trackdaysarrangementer. Dette er i strid med DMUs almene reglement og reglementet 
giver SD hjemmel til blandt andet at inddrage kørerlicenser, som sanktion. 
SD er interesseret i at optimere mulighederne for at udvikle sporten og sørger derfor for at 
bringe ordnede forhold på dette område sammen med DMUs klubber. DMU som 
organisation er også en garant for kvaliteten og sikkerheden i arrangementer godkendt af 
Sportsdivisionen - herunder fastholdelse af forsikringen for sine kørere - samt at udvikle 
sporten for unge, nye og gamle medlemmer. Dette gøres ved at opfordre klubberne til at 
arrangere disse trackdays - eller indgå aftaler med diverse eksterne udbydere, sådan at 
arrangementerne kommer til at få foregå under ordnede forhold i DMU.  
 
SD er interesseret i at optimere mulighederne for at udvikle sporten. Og klubberne er 
vigtige medspillere i denne sammenhæng. Derfor er SD interesseret i, at 
indtægtsmulighederne for klubberne er så gode som muligt. Pengene skal med andre ord 
komme klubberne og sporten til gode. 
 
Emnet tages op på repræsentantskabsmødet i Horsens. 

 
Det er med stor tilfredshed, at SD RR konstaterer, at klubberne har taget initiativ til at 
kontakte enkelte af Trackdays-udbyderne samt har informeret om forholdene til 
medlemmerne. 
 
Der har været en del mail omkring emnet, og alle er blevet lovet en udmelding fra SD RR, 
det er hermed gjort. 
 
D)Økonomi: 
- Årsregnskab 
HBE fremlagde et årsregnskab for 2007, som udviser et overskud på kr. 53.000,-. SDs 
egenkapital er herefter på kr. 177.000. 
 
RRKV har fremsendt en skrivelse vedrørende 3 gamle udlæg. Det er SDs holdning, at den 
ene faktura fra 2006 kan betales af SD RR budgettet, men at en gammel udgift fra 2003 
afvises grundet alder og manglende opfølgning fra RRKV’s side. RRKVs gamle afregninger 
for transpondere er afviklet som aftalt. Udestående over længere perioder vil fremover 
generelt ikke blive accepteret. 
 
- Transpondere 
John Klint har overtaget ansvaret for transponderne fra Kaj Lehmann. Et samarbejde med 
Motocross omkring priser og indkøb er aftalt. John Klint, Knud Møller og Peter Hansen 
tager ned og besøger den hollandske leverandør. 
 
- Udviklingsprojekt 
HBE gennemgik planerne for et udviklingsprojekt. Det er planen at støtte en række kørere, 
der tidligere er blevet støttet. Men man ønsker strammere styring og tilknytter en 
projektleder i Ole Gram. Der vil blive givet støtte til personlig udvikling og international 
løbsdeltagelse. Målet er, at opnå TD støtte i fremtiden. Den diciplinanalyse der ikke blev 
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afsluttet i 2007, vil blive afsluttet i 2008, med det formål - at få fastslået om RR er 
støtteberettiget eller evt. hvilke tiltag der skal til for at vores sport bliver det. Desuden skal 
undersøges muligheden for individuel støtte til Robbin Harms. 
SD RR godkendte planerne. 
 

5) Diverse breve/mails 
SD har tidligere modtaget et brev fra en forældre der omhandler en kørers opførsel ved 
træning på Lockarpbanen. SD har været i kontakt med det svenske politi, som har henlagt 
sagen.  SD foretager sig derfor ikke yderligere i sagen. Forældren vil blive informeret 
skriftligt. 
 
SD ser med skepsis på den drejning, der tilsyneladende er ved at ske i vores sport. I 2007 
har der været flere tilfælde af utilbørlig optræden. Dette hverken kan - eller vil - SD 
acceptere, og beder derfor dommerne om at sanktionere disciplinære episoder. Emnet vil 
være en del at det årlige dommer- og stævneleder seminar. 
 

6) Aktivitetslisten 
Blev gennemgået og revideret. 
 

7) Næste møde 
Fastsættes senere. 
 

8) Eventuelt  
Intet at referere. 

 
Referatet er offentliggjort den 26. feb. 2008. 
 
 
 
 


