
 

 
 
 

Road Racing 04-07 
 
 

Onsdag den 25. april 2007 kl. 18.00 på Hejse Kro ved Fredericia. 
 
Til Stede: Henrik Berendt(HBE), Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), 
Palle Lind(PL), Orla Madsen (OM) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
  
Dagsorden: 
 
1. Velkomst  
Henrik startede med at byde velkommen til mødet. En speciel velkomst til vicepræsident i UEM 
Road Racing Commission Ejgil Solkær, som primært deltog i mødet for at informere om UEM. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat godkendt uden kommentarer. 
 
3. Diverse referater 
Hovedbestyrelsen har kautioneret for en kassekredit for Classic Road Racing dk. Henrik checker 
SD’s rolle med Hovedkassen. 
 
SD har modtaget referat fra UEMs Road Racing Commission. Det skal nævnes, at Jyllandsringen 
er blevet godkendt af UEM for en tre årig periode. 
 
4. Dommerrapporter 
Modtaget dommerrapport fra Ejgil Solkær fra første afdeling af DM i de små klasser i Asserballe. 
Stævnet var en meget positiv oplevelse. Stor ros til RRH. 
Det indstilles, at tilmeldingen på banen åbner aftenen før for at undgå de pressede situationer lige 
inden løbsstart. On-line tilmeldingen vil, når den meldes klar på dmusport.dk, desuden løse dette 
problem. 
 
SD’s tiltag omkring opstramning af papirgangen til løbene har haft en positiv virkning. Klubberne 
bliver dermed tvunget til dokumentere, at diverse tilladelser er på plads i god tid inden løbene.   
Fremover skal tidsskemaerne medsendes sammen med tillægsreglerne. 
 
Danni Kivsmose, FAM blev tildelt en offentlig advarsel for usportslig optræden ved arrangementet i 
Asserballe. 
 
Det skal påpeges, at benyttelsen af spildbakke eller måtte er et krav, jævnfør reglementet. 
Desværre er det blevet observeret, at en del kørere ikke overholder dette. SD beder officials om at 
være opmærksomme, så der bliver fulgt op på det.   
 
4. Besøg af Ejgil Solkjær, Viceprecident i UEMs Road Racing Commission 
Ejgil informerede om UEMs historie, struktur mv. og appellerede til samarbejde med SD. 
Et synligt bevis på et tidligere frugtbart samarbejde er etablering EM i Stocksport på baggrund af 
DMUs forslag. 
 
Ved en tæt dialog er der gode muligheder for at komme med anbefalinger til, hvad der skal i UEM 
regi. 



 
SD besluttede, at det indstilles til Hovedbestyrelsen, at DMU søger en EM afdeling i Dragbike og 
Pocketbike i 2008. En forudsætning for ansøgningen er, at der kan findes en acceptabel 
økonomisk løsning. 
 
5.      Status på diverse sager:  
A)Baner: 
- Bane i Poznan:  
Henrik og Kaj igangsætter et miniprojekt for at afdække træningsmuligheder for DMU kørere 
sammen med trackdays.  
 
- Stürup Raceway 
Svemo har trukket banegodkendelsen tilbage. Dette orienteres der om på hjemmesiden. 
 
- Banesynsliste på nettet 
Listen opdateres af AC via Søren. 
 
- Banereglement for dragracing 
9.4: Side 90 
 
B) Alment: 
- Rullefelt.  
Er kommet til at fungere som det skal og foreløbig er det løsningen for resten af sæsonen. 
 
- Road Racing Fyns medlemshåndtering 
SD er blevet kontaktet en kører, som føler sig uretmæssigt behandlet af klubben. HBE har været i 
dialog med klubben. SD kan ikke dikterere klubbernes forretningsgange, men henstille til at disse 
fungere optimalt, så ikke nogle kommer i klemme eller bliver hængt ud offentligt som dårlige 
betalere. 
SD henstiller til at klubberne kigger deres medlemsadministration efter i sømmene og vurderer, om 
tingene kører optimalt. 
 
- Classic og Støjmåling 
HBE har haft meget kommunikation med klubben og skal have identificeret præcist ved at fundet 
ud af hvilke maskiner, der støjer for meget. SD har bestilt en analyse af dette.  
 
- Landskamp på Sturup 
Da Stürup Raceway ikke er blevet godkendt af SVEMO bortfalder landskampsinitiativet. 
 
- Protest og ankevejledning 
Ejgil orienterede om, at der i UEM forefindes en sådan blanket. Det overvejes, hvorvidt en sådan 
implementeres i DMU.  
 
- International tidtagningslicens til Pia Petersen 
Det blev besluttet, at der tegnes et tidtagerlicens.  Pia tilskriver kontoret, når licenset skal løses. 
 
- Nyt om stofkoordinator 
Steen Pedersen har glædevis meddelt, at han ønsker at fortsætte som RR-stofkoordinator i 
Motorbladet. 
 
- Træning i udlandet 
Konditioner for træning i udlandet er beskrevet i Alment Reglement, men det blev besluttet, at 
arbejde videre med, at få den uformelle træning der foregår på diverse baner i faste rammer. 
 
C)Økonomi: 
- Økonomisk mellemværende DCD og NDCD. 
Palle Lind forelagde en række økonomiske uoverensstemmelser mellem DCD og NDCD, som 
skyldes noget gæld fra nogle fælles løbsaktiviteter. Dog er der nu indgået en aftale, så tingene 
skulle blive bragt i orden.   
 



- Regninger for transpondere 2006 
To klubber har gjort indsigelse imod de udsendte regninger, hvorfor de er blevet reguleret. 
 
- Samling og opdatering af baneprøver for alle klasser på internettet 
Godt oplæg fra Ejgil med nye banesprøver. Dog skal det vurderes om de skal have et 
”pædagogisk” eftersyn, så også de yngre kørere har en mulighed for at svare på spørgsmålene.  
Der arbejdes hen imod en digital løsning for prøverne. Et intranet kan være en mulighed. (ER dette 
noget som angår dmusport.dk?) 
 
- Licenspriser på Junior Dragbike(PL) 
PL udarbejder et oplæg, som HBE bringer videre til Hovedbestyrelsen. 
 
D)Løbsafvikling:  
- 50 cc sagen 
De to første år, hvor klassen er blevet udbudt, er klassen ikke blevet åbnet. 
Hidtil har der ikke været tilstrækkeligt med kørere i denne klasse. På foranledning af RRHerning er 
opstarten af 50cc Cup udsat til 2. afdeling af DM i små klasser og den vil derefter blive åbnet 
forudsat der er 5 fremmødte deltagere. 
Formuleringen skal lyde "over 40 cc" som beskrevet i definering af reglement. 
 
- Dommer til Drag Racing Sindal den 25. – 26. maj(AC) 
Arne har et problem med at finde en dommer til ovennævnte arrangement. Måske kan Bjarne 
Kryger Sørensen være en mulighed? 
 
- Opfølgning på tillægsregler og tidsskemaer 
Som tidligere nævnt er der strammet op omkring proceduren omkring indsendelsen af 
tillægsregler. Fremover skal tidsplanen for løbet tillige være bilagt tillægsreglerne. AC følger op på 
dette sker i forbindelse med godkendelsen af tillægsreglerne. 
  
- Pris på opvisningsarrangementer 
Palle havde ønsket dette punkt på dagsordenen. Der henvises til DMU’s almene reglement, hvor 
reglerne for disse er detaljeret beskrevet. 
 
6.         Diverse breve/mail  
Skrivelse fra Pocket Bike Fyn, som ønsker at stille en person til rådighed til Miniudvalget. SD er 
positive overfor for forslaget, men ønsker en beskrivelse af vedkommende forud for en endelig 
accept fra SD. 
 
7.  Aktivitetslisten 
Aktivitetslisten blev gennemgået og revideret. 
 
8.         Næste møde 
Næste møde bliver afholdt i Idrættens Hus den 20. juni 2007. 
 
9.         Eventuelt 
Intet at referere. 


