
 

 
 
 

SD Road Racing 03/08 
 
Referat fra Sportsdivision Road Racing møde, torsdag den 15. maj 2008 kl. 17.00 på Fjelsted 
Skovkro. 
 
Til Stede: Henrik Berendt(HBE), Knud Møller(KM), Lis Johannsen(LJ), Arne Christiansen(AC), 
Palle Lind(PL), Orla Madsen(OM), John Klint(JK) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Ingen  
 
Henrik Berendt startede med at byde velkommen til mødet, hvor efter man gik over til 
dagsordenen. 
 
1)      Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat fra seneste møde blev godkendt uden kommentarer. 
 
2)      Diverse referater 
Intet at referere. 
 
3)      Status på diverse sager 
A)Baner: 
 - Jyllandsringen 
Pudeafskærmningen er færdig og er taget i brug. Initiativet er modtaget med tilfredshed. Der er 
problemer med at få afskærmningen til at sidde fast. Dem blev så monteret med noget ledning og 
det fungerede tilfredsstillende. Der arbejdes på at finde sponsorer til puderne. Kørerne er tilfredse 
med det nye bane-layout. 
Der skal udarbejdes en ny banesynsrapport, hvori den nye afskærmning er beskrevet. 
 
På banen er der etableret curbs med en efterfølgende høj kant med en niveauforskel på 14 cm. 
Umiddelbart skønnes det ikke at være en sikkerhedsrisiko. Etableringen er betalt af DASU. 
Løsningen er heller ikke optimal for bilerne, hvilket bestyrker SD i at gøre DASU opmærksom på, 
at løsningen ikke er god. SD vil gøre DASU opmærksom på, at man ikke er tilfredse med, at DASU 
foretager en sådan ændring uden at DMU er orienteret. 
 
Det hævdes, at en kører støjede for meget. Dette er ikke i overensstemmelse med sandheden. 
Pågældende støjede max. ikke over grænsen og blevet orienteret via en rapport. 
 
SD præciserer, at alle tidtagningslister og løbsresultater skal underskrives af tidtageren, ikke 
dommeren eller stævnelederen, som det hævdes i rapporten. 
 
SD beder AMK om at aftaleforholdene i Challengeaftalen i orden.  
 
B)Løbsafvikling: 
- Challenge 2008 
 Første afdeling er afholdt.  Se ovenfor. 
 
- Orientering om online tilmelding og løbskalender 2008 
Der har været en del kommunikation på det seneste omkring det økonomiske med hensyn til 
betaling.  
Problematisk at der ikke sammenhæng mellem klasserne i reglementet og det kan man tilmelde 
sig online. 
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Det ønskes desuden, at dataene i systemet hentes i Idrætssystemet. 
 
- Løbsblanketter 
Det nye blanketter er uploaded. Der sendes en instruks til alle dommerne om at de skal bruge den 
elektroniske udgave. 
Dommerrapporten fremsendes elektronisk hurtigst muligt. Resten fremsendes i almindelig 
papirform. 
 
SD diskuterede fremsendelsen af løbsresultater. Det blev besluttet, at resultaterne skal mailes til 
Knud Møller senest dagen efter løbet. Med tidtagningsudstyret sendes et USB stik, som kan 
bruges til formålet. John Klint udarbejder en instruks. 
 
Palle Lind spurgte, hvorvidt der skal udarbejdes tillægsregler for Track days. Det skal der. 
 
- Aflysning på DM 2 Store klasser på Stürup og DM3 Dragbike. 
Den tyske arrangør af DM3 Dragbike i Wistock har aflyst pga støjproblemer. 
 
DM2 er blevet aflyst pga af for få tilmeldinger. Der er blevet afholdt møde mellem DMU, AMK, RRF 
og RRH, hvor plan for afholdelsen af DM store klasser og trackdays for resten 2008. 
 
- Håndtering af oprykningspoints, Hvem svarer på henvendelser og foretager fejlretning? 
Kommunikation omkring dette. Kørerne er ikke tilfredse, men resultaterne skulle være blevet rettet 
nu. Med opdateringen til Orbit 4 vil der komme en forenklet udgave af resultaterne. 
 
Når reglementet opdateres i efteråret skal der findes en forenklet udgave, hvor gennemsnittet ikke 
er en faktor. 
 
- Godkendelse af tillægsregler i relation til sponsorer 
Jf. Road Racing reglementets afsnit 1.11.2, er sportsdivisionen berettiget til at forvisse os om at de 
udsatte præmier er til stede eller garanteret. 
Sportsdivisionen opfordrer derfor alle til at have indgå skriftlige kontrakter som kan indsendes til 
godkendelse i SD.   
 
- Løbsansøgninger, skal der indsendes budget? 
HBE udbad sig SDs holdning omkring dette emne. Dette er ikke SDs holdning.  
 
C) Alment 
- Tim Alex Nielsen 
Al dokumentation for, at der er foregået noget uretmæssigt i denne sag er til stede. HBE foretager 
næste skridt. 
 
- Trackdays, incl. Mailbesvarelse 
Ansøgning om frigivelsesattest fra Flemming Zweidorff og Helle Asbjørndottir til at tegne nationalt 
tysk licens. 
En enig sportsdivision besluttede at give de to aktuelle kørere en frigivelse.  
Flemming frigives til at til at tegne tysk nationalt licens og Helle det samme.  
 
- Orientering om støjmålinger 
Indkaldt til støjmålermøde den 31. maj 2008. Der bliver en indført ny dynamisk standmålemetode. 
Mere information udsendes. 
 
- Opgavefordeling 
Lis rejste et spørgsmål om, hvad SDs medlemmer kan stille af forventninger til hinanden. Ansvar, 
besvarelse af mails mv. 
  
Lis udarbejder kalender med alle møder, løb mv. 
 
D)Økonomi: 
- Transpondere 
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- Håndtering fra dommer til kontor fra JK og SA med hensyn til fakturering. John Klint udarbejder 
en liste, som kontoret fakturerer efter. 
 
4)      Dommerrapporter 
- Første afdeling MC Basen Super Challenge på Jyllandsringen 
(Se venligst under 3) A) Jyllandsringen ) 
 
- DM1 små klasser på Asserballe 
Læserbrev fra Jarmer, som er utilfreds til dommeren og stævnelederen ved arrangementet. SD 
kan ikke genkende kritikken.  
SD var enige om at det anbefales at påklager altid tager kontakt til Stævnelederen eller Dommeren 
på dagen. 
Arrangementet blev afviklet efter de regler, der var beskrevet i tillægsreglerne. Resten af sæsonen 
køres efter de nuværende regler. (nye regler for 2008 siden mødet, se venligst www.dmusport.dk) 
 
- DM classic på Knutstorp 
Afventer rapport 
 
5)      Udviklingsprojekt 
- Orientering om støtte er tilsendt kørerne og de første udbetalinger er sket. 
- Orientering om tilmelding og køreplan for klubudviklingsprojekt.  
Opdatering af disse punkter tages på kommende møde. 
 
6)      Orientering om ADS 
- Beskrivelsen af uddannelsen er nu på plads. Der arbejdes videre. 
Lis Johansen er forsat SD RR repræsnetant i dette udvalg. 
 
7)      Næste møde 
Fastsættes snarest. 
 


