
 

 
 

 
RR 05/07 

 
Onsdag den 20. juni 2007 kl. 12.00 i Idrættens Hus, Brøndby. 
 
Til Stede: Henrik Berendt(HBE), Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), 
Palle Lind(PL), Orla Madsen (OM), John Klint(JK) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Ingen 

 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 
Henrik startede med at byde velkommen til mødet. Mødet blev afholdt i Idrættens Hus, for også at 
administrationen kunne deltage og SDs medlemmer kunne se DMUs lokaliteter i Idrættens Hus. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat og dagsorden godkendt. 
 
3. Diverse referater  
Hovedbestyrelsen har stillet en bankgaranti for Classic klubben, som ikke belaster SDs budget. 
 
4. Besøg af DMUs administration 
Kenneth Mikkelsen startede med at informere om, at det er hjemmesiden og Motorbladet, der 
primært er DMUs informationskilder. Hjemmesiden tilbyder nu interaktive muligheder med online 
tilmeldinger og stillinger. Det er hensigten at  Road Racing får tilgang til disse faciliteter snarest 
muligt.  
Knud Møller koordinerer dette sammen med Kenneth Majkjær Mikkelsen. 
 
Det er begrænset, hvor meget eksternt materiale der kommer til Motorbladet fra klubberne og 
kørerne. Totalt set bliver Road Racing området dækket udemærket, qua stofkoordinator Steen 
Pedersen og Kenneth M. Mikkelsen. Dog mangler der noget materiale fra DM-serien for de store 
klasser.  
 
Jan Rodtwitt gennemgik sportsdivisionens regnskab. Der er enkelte konti, hvor det er vigtigt med 
ekstra opmærksomhed. Specielt transponderudeljningskontoen skal der være styr på. 
Indrapporteringen af antal udlejningstranspondere sker nu via dommerrapporten. Meget vigtigt at 
dette bliver gjort. 
 
Generelt ser regnskabet fint ud. Sportsdivisionen har i de seneste år opbygget en egenkapital, som 
giver økonomisk råderum. 
 
Jan Rodtwitt orienterede om et møde med DMUs nye Team Danmark Konsulent, Jens Meibom. På 
dagsorden var et nyt talentudviklingsprojekt, hvis formål det er at gøre et forbund eller en gren 
satsningsværdigt i Team Danmark regi.  
Der skal være et medaljeperspektiv, dvs - en EM, VM eller OL – medalje indenfor en 4 årig 
periode. Projektet er en kærkommen mulighed for at sætte noget i gang i RR-regi. Team Danmark 
vil gerne være behjælpelige med at starte det op. 
På mødet var der desuden en dialog om at få Robbin Harms med i elitesatsningen igen. 
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Derefter orienterede Jan Rodtwitt om den nye uddannelsesstruktur i DMU, som er blevet til i et 
samarbejde mellem DMU og DIF. Landtrænerne har bidraget med en væsentlig del af indholdet. I 
fremtiden kommer uddannelsen til at bestå af 4 niveauer: 
Niveau 1, Klubtræneruddannelse 
Niveau 2, Overbygning(Teoretisk og med udbudte DIF – Kurser) 
Niveau 3, DIFs Diplomtræneruddannelse 
Niveau 4, Universitetsniveau – Idrættens Trænerakademi. 
 
Heidi Eilsø informerede om sine første måneder på kontoret. Det har været en spændende tid. 
Meget nyt at lære. Godt samarbejde med klubberne, men desværre er der nogle klubber, der 
hænger i bremsen administrativt, som igen har betydet mange ad-hoc hasteekspeditioner. 
 
Derefter talte SD om, hvordan de kunne lette arbejdsgangen mellem administrationen og SD.  
Knud skal sende liste med oprykkede A-kørere til Heidi. Såfremt en kører søger en licenskategori 
højere, skal SD forespørges. Knud er SDs tovholder på dette.  
 
Ingen kørere kan opnå UEM eller FIM mesterskabslicens, såfremt deres anmeldelse ikke er 
godkendt af sportsdivisionen på forhånd. Dette for at undgå, at kørere, der ikke har de nødvendige 
kvalifikationer deltager.  
 
Dommerlicenserne er udstedt og er tilsendt klubbernes postmodtagere. 
 
Jens Møller Andersen gjorde status på sit arbejde i DMU. Startede efter sin ansættelse med at 
kigge på helheden i DMU og sælge alle sportsgrene samlet, men ser nu anderledes på det. Hver 
sportsgren/event skal sælges for sig. 
 
Jens ønsker sig en Brainstorminggruppe, som det er muligt at trække på i den kreative fase. Jens 
efterlyste desuden hænder til praktiske opgaver, så som at stå ved stand ved messer eller hjælpe 
til ved arrangementer som motocross VM i Randers mv.   
 
Jens har været i kontakt med Marketingsfirmaer, som skal hjælpe med salgsarbejdet og skaffe 
sponsorer. 
 
SD efterlyste et sponsorkursus for kørere og en skabelon af sponsorkontrakt, som kørerne kan 
bruge i deres egne aftaler med deres sponsorer. Jens lovede, at dette ville der blive tid til efter VM 
i Randers. 
 
6.     Status på diverse sager 
 
A) Baner: 
- Stürup  
Banegodkendelse er fremkommet. Den er tilsyneladende forældet. Henrik Berendt arbejder videre 
på sagen. 
 
- Jyllandsringen, status på verserende diskussion og næste skridt. 
Challengekørerne har via Allan Goltermann-Bak meddelt, at de er mere end utilfredse med det 
nuværende banelayout og forlanger en revurdering, gerne inden næste challengeafdeling på 
Jyllandsringen. Det er deres holdning, at den er for farlig ved udgangen af chikanen på vejen ind til 
opløbsstrækningen.  
KL og KM redegjorde for historikken bag de ændringer, der allerede er foretaget.  
 
SD debatterede meget længe, hvad der skal gøres og arbejder på en permanent, holdbar løsning 
til alles tilfredshed.  Det blev besluttet, at undersøge og vurdere en løsning med 
Tempurmadrasser. 
 
Det blev gjort helt klart fra SDB’s side, at den nye løsning der vælges skal være ”langtidsholdbar”. 
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Rene Prang, Orla Madsen og Arne Christiansen arbejder videre med denne løsning. 
 
- Challenge Cup 2008 
Vi regner med, at den at den forsætter i 2007-versionen. 
 
B) Alment: 
- Rullefelt 
Betjeningsvejledning skal udarbejdes. Anders Frandsen uarbejder denne hvorefter den godkendes 
i SDB. 
 
- Classic og Støjmåling 
Der blev gennemført en støjmåling, hvoraf 2 % kunne opfylde støjkravene. Støjgrænsen er 128 db. 
HBE er blevet enig med classicklubbens formand Jens Kroon om at de arbejder med deres cykler, 
sådan at støjgrænserne kan overholdes. 
Samme øvelse udføres med pocket bike, som også har et støjproblem, når det er identificeret 
besluttes næste skridt. 
 
- Støjmålinger 2007 
En række støjmålinger er blevet aflyst i eksempelvis DM, store klasser. Dette er sket, fordi der er 
blevet brugt flere penge på at få løst problemerne i Classic. Dette finder SD meget ærgerligt. HBE 
tager kontakt med Ejgil Solkær for at finde en løsning. 
 
- Samling og opdatering af baneprøver for alle klasser på internettet. 
 
Familien Lehmann har udarbejdet et udkast til nye baneprøver. 
Et lettere tilgængeligt kørerhæfte med de mest elementære regler kunne være en mulighed til 
baneprøverne. 
 
C) Økonomi: 
- Transpondere, status 2006 og indrapportering for 2007: Afventer en status vedrørende 
betalingen for 2006 fra adminstrationen, før yderligere foretages. 
 
D)Løbsafvikling:  
- Opfølgning på tillægsregler og tidsskemaer(HBE)  
SD gør opmærksom at tidsskemaer skal medfølge ved indsendelse af tillægsregler til 
godkendelse. 
 
- Dommerrapporter 
Der er blevet foretaget alkoholtest ved DM 2 – Store klasser i Poznan. Et par polske kørere blev 
diskvalificeret. 
 
DM Skærbæk. Velafviklet. Det er noget rod, at folk møder op til et stævne uden at have bestået 
den teoretiske prøve. 
 
- Dommere, der er udsendt til løb i udlandet får udbetalt godtgørelse og dækket udgifter efter aftale 
med formanden. 
 
7.         Diverse breve/ mails  
Intet at referere. 
 
8.         Aktivitetslisten 
Aktivitetslisten blev gennemgået og revideret. 
 
9.         Næste møde 
Næste møde blev fastsat til tirsdag den 11. september. 
 
10.       Eventuelt 
Intet at referere. 
Steen Pedersen meddelte, at han gerne deltager i Mini Udvalgets arbejde igen. SD besluttede, at 
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sige ja tak til dette tilbud. Mini Udvalget vil holde møde i september på grundlag af nye opgaver fra 
SD. 
Steen Pedersen er herefter stofkoordinator og medlem af Mini Udvalget.  
 
11.  Aftensmad (kl. 19.00) 
SD havde indbudt Allan Goltermann-Bak, Steen Pedersen og Robbin Harms til at spise aftensmad 
sammen med SD. 
 
 
 


