
 

 

Referat af SDB Road Racing møde, Onsdag den 2. April 2008 på Fjelsted 
Skovkro. 
 
Til stede: Henrik Berendt, Orla Madsen, Knud Møller, Arne Christiansen, Palle 
Lind, John Klint, Lis johannsen, og Ole Gram. 
 
Fraværende: Søren Andersen DMU. 
 
1) Godkendelse af dagsorden of referat fra seneste møde 
Referat 01/08  Godkendt uden bemærkninger 
 
2) Diverse referater 
HB 03/08 + HB04/08 
Det er et problem at Søren er ”sparet væk”, men det er en beslutning truffet af 
hovedbestyrelsen, at han ikke kommer til møderne, for at mindske belastningen på 
kontoret. Vi føler dog bekymring omkring dette, og i SDBRR vil han være en stor mangel, 
da vi ofte bruger hans store viden i og omkring DMU. Nu ser vi tiden an et par møder, så 
forventer vi herefter at tingene er normaliseret og Søren igen er med til møderne. 
 
SD SP 02/08  Taget til efterretning. 
 
SD MX 02/08  Taget til efterretning. 
 
 
3) Konstituering og opgavefordeling i SD 
- Valg af næstformand. 
Lis er valgt som næstformand. 
 
- Opgavefordeling: 
Vi har fået en ekstraopgave i forbindelse med online kalenderen, hvor vi selv skal 
vedligeholde kalenderen på nettet.  Denne gives til Knud. 
 
Flytte koordinering og planlægning med klubber og officials, sammen med 
uddannelsesudvalget. Denne gives til Lis.  
 
(Knud Møller og Søren Andersen, intranet.) 
 
Koordinering for testbænk flyttes til kontakt til 80cc & Pocket Bike udvalg. 
 
Kalender koordinering flyttes til Knud. 
 
Talent udvikling flyttes til Ole Gram, som er RR koordinator. 
 
Talent udvikling ved John Klint skal slettes. 
 
Transponder ansvarlig ved John Klint 
 
Backup for kontakt til DMU´s miljøorganisation, herunder støjmålerkorps. Ved John Klint. 
 
4) Reglement 2008 
- Rettelser til reglement (mini) 
Der er kommet et forslag vedr. den nye klase Senior MINI/MIDI 40. Det nye forslag er 
vedtaget og den nye formulering skal offentliggøres med det samme. 
 
Der er kommet et yderligere forslag fra PBKF til 6 ændringer i pocket bike reglementet. 



 

 

Ændringerne tages op til august til det nye reglement, dog rettes 7.01.01 til så pocket 
bike ikke er underlagt det generelle tekniske reglement.   
 
Følgende er gældende fra 14 dage efter offentliggørelse på www.dmusport.dk og vil blive 
rettet i reglementet ved næste genoptryk. 
 
7.01.01 
Tekst som der står nu, tilføjet: 
Pocket Bike er ikke underlagt det generelle tekniske reglement. 
 
7.04.03   
Hydrauliske bremser er tilladt såfremt de er standart monteret eller leveret fra 
producenten af den pågældende pocket bike, eller passer originalt uden 
bearbejdning til både forgaflen og kaliberen, med andre ord godkendes 
hjemmelavede beslag ikke, se 7.04.04 
 
7.05.02  
Motor over 40cc og op til 50cc (2-takt), 110cc (4-takt) ellers som SENIOR 
MINI/MIDI 40 
Luftkølet eller vandkølet er tilladt 
 
Alment reglement. 
Lis orienterede om at der er nedsat en gruppe under Erling Christiansen, som skal kikke 
på dette. SD har bedt gruppen om at sikre at det bliver vendt med en jurist, for at sikre 
det juridiske korrekte. Det er vigtigt at alle grupper bliver spurgt, Drag Racing, motor 
cross, super motard og lign, da det kun er Speedway og Road Racing der er 
repræsenteret i gruppen. 
 
 
5) Status på diverse sager 
A) Baner 
- Sikkerhed på Jyllandsringen. 
Med hensyn til sikkerhedsskum til banerne. 
Ole har fået en pris på presenning, John er klar med skum, Arne har godkendt det 
sikkerhedsmæssige, vi venter nu på AMK, om de kan finde pengene eller en sponsor.   
Knud kontakter Henrik senest torsdag den 3. april med besked om de selv betaler eller 
skaffer sponsor, så presenningsfirmaet får besked.   
Hvis AMK, ikke kan finde sponsorere eller penge, er SDB villige til at gå ind i projektet. 
 
B) Løbsafvikling 
-Challenge 2008. 
Der er møde i challenge gruppen onsdag 8. april. Vedr. detailplanlægning. 
 
- Kørerkontrakt og samarbejdsaftale mellem AMK, DMU og tredje part. 
SDB har set kørerkontrakten, og vi afventer en afklaring vedr. samarbejdsaftalen. 
Der er modtaget tillægsregler. 
 
- Orientering om online tilmelding om løbskalender 2008. 
Kalenderen kører med alle Road Racing løb, Dragracing løbene er dog undtaget denne 
tilmeldingsform. 
 
- Løbsblanketter. 
Der ved at blive foretaget en gennemgribende gennemgang af alle vores blanketter. 
De er ude til sidste kommentering, derefter kan kun disse blanketter bruges. 
De bliver efter gennemgangen herefter lagt på DMU´s hjemmeside.  

http://www.dmusport.dk/


 

 

 
C) Alment 
- Tim Alex Nielsen 
Henrik har møde med SVEMO den 4 april. 
 
- Trackdays 
Problematikken omkring trackdays blev vendt. 
 
- Orientering om støjmåling 
Der var aftalt seminar ang. støjmåling. Nyt seminar er ikke fastlagt. 
    
- UEM Dragbike 2009 i Danmark. 
Dragbike forhandler i øjeblikket om afholdelse af et UEM Dragbike løb i 2009. 
 
- Dansk Dragbike kørerlicens på MECA, Mälmø 
Man kan tage DK Drag licens på MECA hver den 1. onsdag i måneden, men start den 7. 
maj 2008. 
 
- Dragbike Test and Tune arrangementer godkendt 
Der er 3 godkendte arrangementer på DMU´s hjemmeside. 
 
D) Økonomi 
Transpondere og AMB programmer / PC. 
SDB har købt en pcer der skal bruges til tidtagning. 
Der har været møde med AMB i dag, vi må have 5 brugere på hver licens vi har fra AMB, 
med hensyn til programmet. Knud styrer listen over hvem der har registreringer af 
programmet. 
Der bliver lavet en aftale med AMB, så vi bestiller sammen med MX og dermed kan få 
noget rabat på transponderne.  
Det er kun de registrerede programmer og klasse betegnelser der må bruges til DM og 
CUP afviklinger i RR. Alle spørgsmål vedr. AMB programmet stilles til Knud. 
John orienterede om et nyt produkt fra AMB, der kan monteres på mcérne som viser de 
samme tider, placering og lign. som på tidtagningen. Mere om dette når vi får mere info 
fra AMB. 
 
6) Udviklingsprojekt 
Medlemmer af udviklingsprojektet er Ole Gram, Henrik Berendt, Lis Johannsen, og Jørgen 
Bits. 
Ole orienterede om de ideer han har til projektet og hvordan man evt. kommer i gang. 
Inspiration fra udlandet, få gang i de små nye talenter, få dem videre. 
Henrik og Ole havde et opstartsmøde den 14. feb. Hvor der blev kikket på et oplæg. 
Der er kommet 9 ansøgninger fra projekter/kørere der evt. skal have støtte. 
Udviklingsgruppen kikker på det.   
 
7) Orientering om ADS 
Lis orienterede om at der har været afholdt 1 runde af kurset. 
RR havde 5 personer med. Der er ikke kommet resultat om de har bestået. 
Der kommer en runde mere i år, men datoen er ikke fastlagt. 
 
8) Diverse breve / mails 
Breve om mails er blevet behandlet løbende.  
 
9) Aktivitetslisten 
Gennemgået 
 



 

 

10) Næste Møde 
Den 13. Maj 2008 på Fjelsted Skovkro. Kl. 17.00 
 
11) Eventuelt 
Det blev foreslået at tage årets kører og årets official pokaler op igen. 


