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Road Racing 05-08 

Referat fra SD Road Racing møde, tirsdag den 19. August 2007 på Fjelsted Skovkro 
 
Til Stede: Henrik Berendt, Lis Johannsen, Arne Christiansen, Palle Lind, John Klint, Orla Madsen, Knud 
Møller og Søren Andersen. 
 
Fraværende: Ingen 

Formand Henrik Berendt startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat godkendt uden kommentarer. 

2. Diverse referater 
Disse referater er taget til efterretning. 

3. Løbskalender 2009 – Hvad gør vi? 
Det tegner til at Challenge kører igen til næste år efter samme model i 2008. Der bør opnås en 
officiel kontrakt med AMK, DTC og DMU (SD RR) som i 2007, for at sikre, at kørernes ønsker til 
serien opfyldes. 
 
Det er ingen hemmelighed, at der i 2008 har været en del problemer med at få løbskalenderen til 
at hænge sammen. Derfor tog SD en længere, konstruktiv dialog om, hvordan denne udvikling kan 
vendes. Derfor blev det besluttet, at der inviteres til et dialogmøde den 16. september på Fjelsted 
Skovkro. Til mødet inviteres ca.10 kørere, kørerlærerforeningen, klubformænd og et antal trackday 
arrangører. Målet er at belyse, hvad der skal gøres for at vi får en sammenhængende kalender og 
skabt et positivt fundament til gavn for alle interessenter i dansk RR.  
 
Det blev foreslået, at der udarbejdes en fælles informationsfolder til kørerne - af arrangørerne, som 
skal bruges til at lave PR for DM-serien. Dette tages med på kalendermødet.  
Der indkaldes til kalendermøde den 6. oktober på Fjeldsted Skovkro kl. 18.00.En officiel 
løbskalender ønskes offentliggjort medio januar 2009 og en foreløbig skal være klar til NM 11. -12. 
oktober i Norge. (Nordisk Møde) 
 

4. Status på diverse sager 
Omkring afdækningen til Jyllandsringen skal der findes en permanent løsning på 
vinteropbevaringen og transporten fra løb til løb. Der er forskellige løsningsforslag, som skal 
undersøges (JK og HBE) 
 
HBE har kontakt til DASUs Generalsekretær Bo Baltzer Nielsen omkring samarbejde om baner og 
et eventuelt samarbejde i et genopstanden Motorsportens fællesråd. Dialogen været meget 
positiv. 
 
HBE tager også emnet op igen med DASU, om det er muligt at fjerne kølervæske fra DASU, 
reglementet, da det altid giver mange problemer når der afvikles bil og MC sammen. 
 
Der har som tidligere nævnt desværre været en del aflysninger af DM i store klasser. Der har 
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været forhandlet meget frem og tilbage med Road Racing Fyn og det ligger fast, at klubben 
afholder DM på Padborg Park den 23. - 24. august 2008. Det bliver ikke nødvendigt at benytte 
underskudsgaranti. 
 
En del arrangører har oplevet et stigende problem med tilmeldte kørere, der udebliver fra løbet 
uden grund. Dette finder SD uheldigt, så derfor skærpes opmærksomheden på dette og 
konsekvensen kan blive, at der på sigt udskrives bøder. Dette kræver dog en reglementsændring. 
 
SD havde en snak omkring oprykningspoints. Det blev vedtaget, at KM udarbejder et forslag, som 
tager udgangspunkt i et gennemsnit, udregnet på minimum 3 starter.  
 
Ansøgning om en Hyusong Cup fra Max MC. Dette er SD positive overfor. Ejgil Solkær er udpeget 
som koordinator på projektet. Cuppen skal godkendes i SD RR og der skal foreligge en kontrakt.  
 

5. Alment 
Godkendelse af hjelme i Road og Drag Racing: Reglementet skal tilpasses UEMs og FIMs 
reglement. Det skal tages op på nordisk møde, for der er åbenbart noget forvirring. 
 
Der er kommet en henvendelse vedrørende tommelfingerbremse, som HBE tager aktion på. 
 
Max Andersen fra AMK har indsendt en skrivelse skrevet om "Klap-op" greb. Ifølge reglementet 
skal Bremsegrebet skal være lavet af et stykke. SD besluttede, at LJ undersøger sagen omkring 
de omtalte greb, for eventuelt senere at kunne opnå en tilpasning i reglementet 
 

6. Dommerrapporter 
Pocket bike / 80cc DM-løbet den 21 juni. Asserballe. Ved kontrol af Oliver Asly Madsens mc kunne 
begrænseren ikke som beskrevet i reglementet demonteres, hvilket fremgik af dommerens 
rapport. Gennemgangen af den indsendte rapport får derfor SD RR til at omgøre dommerens 
beslutning. Køreren og seriens deltager informeres hurtigst muligt om denne beslutning og dette 
offentliggøres på DMU’s hjemmeside. 
 
MC Basen Padborg Park 28. -29. Juni. 
Dommeren anbefaler mere afdækning i chikanen Ved næste banesyn skal der tages stilling til, 
hvor vidt chikanen skal sikres yderligere. Med reference til dommerrapporterne fra 2007. 
Stævneleder og Dommer blev på dagen enige om at forlænge afdækningen, ud over det som i  
banesynsrapporten er beskrevet. 
 
Information fra udsendte delegerede/dommere 
EM pocket bike løbene Italien og Brno er taget til efterretning. 
 
EM pocket bike løb på Skærbæk. Jury rapporten taget til efterretning. 
 
Pocket bike / 80cc DM-løbet den 20. Juli, Dommer rapporten taget til efterretning. 
 
Pocket bike /80cc DM-løbet den 16. -17. august. Dommerrapporten gennemgået. 
En klage fra Michael Bache blev gennemgået i sammenhold med dommer rapporten. Michael får 
svar på klagen med posten. 
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7. Udviklingsprojekt 
Det var ikke tilfredsstillende at Thomas Rebien ikke stillede op på Jyllandsringen, når han var 
annonceret. Ole Gram er blevet bedt om at kontakte Thomas Rebien og informere om forholdet.  
Kenny Tirsgaard og Alex Tim Nielsen gjorde det ganske udmærket. 
Positivt at se at kørerne udvikler sig positivt.  
 
Initiativ til en NSF Cup er iværksat sammen med miniudvalget som en videre udvikling af de gamle 
80cc der står for udskiftning grundet alderen og vedligeholdelsesproblemer. 
 
Mini træningssamlinger på Fyn har nu kørt hele 2008 og træner Ulrik Sørensen er opfordret til en 
afsluttende træningssamling med kun kørere og mekanikere på banen. 
 

8. Diverse breve og mails 
OM har besvaret Claus Sachs. 
 
Endnu en gang må vi opfordre vores Dommere til at de skal indsende e-mail med information om 
bestået teori og eller baneprøve til kontoret, hvorefter licens kan udskrives og tilsendes klubben. 
 
SD RR har modtaget breve/mail fra forældre om at man ”freder” sommerferien (juli måned) for løb. 
Tanken er god, men desværre er det et ikke muligt at efterkomme umiddelbart. De banetider der 
er tilgængelige kan klubberne ikke tillade sig at sige nej til. Hvis det er muligt vil man dog forsøge 
at friholde DM serien i perioden.  
 
Brev fra Jess Uno Larsen om Rookie 1. Orla Madsen svarer. 
 
RRDK har med baggrund i et meget stort underskud, ansøgt om fritagelse for betaling af 
transponderleje, ved træningslejren i Val De Vienne. SD tog en diskussion af dette, men nåede 
ikke frem til nogen løsning. Tages op på kommende møde. 
 
Motocrosskørere skal have mulighed for at aflevere deres MX transponder og give kr. 100,-, og så 
låne en RR-transponder. Dette er dog ikke officielt verificeret af MX, JK vil følge op på sagen. 
Transponderleje og køb for 2009 SKAL også indeholde dette forhold.  
 
 

9. Næste Møde 
Næste møde holdes den 30. september 2008  kl. 17.00 Fjelsted Skovkro. 


