
 

 
 

SD RR 06/07 
 

Referat fra Sportsdivision Road Racing møde, tirsdag den 11. September 2007 kl. 18.00 på 
Fjelsted Skovkro. 
 
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: 
 
Henrik Berendt startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen. 
 
 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
 Dagsorden og referat godkendt. 
 

2) Diverse referater  
HB 05/07:  
HB 06/07:  
SD MX 04/07:  
SD MX 05/07:  
SD Speedway 04/07:  
SD BMX 03/07:  
Referaterne blev alle taget til efterretning. 
 

3) Status på diverse sager 
A) Baner: 
- Føljetonen om Sturup Raceway 
Der arbejdes på at skaffe en banesynsattest fra SVEMO, dog uden resultat. Der følges op 
på sagen. 
 
- Sikkerhed på Jyllandsringen 
På seneste møde blev det besluttet, at der skulle iværksættes en permanent, holdbar 
løsning med Tempurmadrasser i udgangen af chikanen. Af uransalige årsager har 
processen været stoppet, men den startes på ny. Ole Gram har givet tilsagn om at være 
behjælpelig med arbejdet. Ansvarlige for dette er HBE og JK. 
 
B) Alment: 
Palle havde fremsendt skrivelse om medlemslister på nettet.  På seneste møde havde 
Søren Andersen orienteret om, at der ville gå 3 måneder før faciliten ville være 
implementeret.   
SA svarede, at han gentagne gange har rykket Danmarks Idræts-Forbund og nu er blevet 
lovet, at det vil være klar senest til 1. november. Forklaringen fra DIFs side har været 
skiftende medarbejdere og manglende ressourcer i forhold til deres opgaver. 
 
- Ny Officiallicensuddannelse 
Der er afholdt møde i Udvikling- og Strategiudvalget. Der holdes møde i kommende uge. 
HBE og KL deltager i dette fra SD. HBE forespurgte KL, om han ville være med i arbejdet 
med nyudviklingen af nye kurser, hvilket KL accepterede.  
 
- Status på EM’erne i 2008 
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Problemer med banen på Vandel, som tilsyneladende er udlejet til anden side på EM-
datoen. Det vil være muligt at flytte arrangementet til et andet sted på flyvestationen, men 
det vil kræve, at to mand skal bruge en måneds arbejdstid på at klargøre banen. 
 
Pocketbike EM på Skærbæk bliver et 3 eller 4 dages arrangement med løb, lørdag/søndag 
og træning de første dage.  
Der er indgået samarbejde med Motorsport Sønderjylland om de er behjælpelige med at 
stille officials til rådighed. Derudover vil de øvrige RR-klubber blive forespurgt om 
assistance. 
 
KL informerede om, at der muligvis skal køres en classic afdeling af EM. DMU har p.t ikke 
været involveret i disse planer, hvorfor det skal gå kommandovejen. I første omgang skal 
arrangementet via Hovedbestyrelsen, der sanktionerer en eventuel ansøgning til UEM. 
Deadline for løbsansøgninger til UEM var den 20. juni 2007, så der skal gøres et politisk 
stykke arbejde, såfremt arrangementet skal blive til virkelighed. Kontaktperson hos AMK er 
Jan Eriksen og HBE vil fremlægge ansøgningen for HB så snart den foreligger.  
 
- Input nordisk møde. 
Der var enighed om, at det er vigtigt med en snak om, at reglementer skal overholdes, når 
de først er blevet vedtaget på Nordisk Møde. 
Det foreslås, at der fastsættes en deadline for alle nordiske reglementer, hvorefter det ikke 
er tilladt at korrigere i dem.  
 
Mike Loof er stadig promoter for NM. SD foreslår at antallet af klasser holdes på et 
minimum.  
AMK er interesseret i at afholde NM i 2008. 
 
Vedrørende Dragracing skal det afklares, hvorvidt det kan tillades, at en bestemt, 
navngiven, svensk dommer kan tage danske kørere til baneprøve på Malmöbanen.  
Hvordan er det i øvrigt med officiallicens på tværs af landegrænserne i Norden? 
 
C)Økonomi: 
- Halvårsregnskab 
Ved halvårsregnskabets afslutning var der nogle differencer, blandt andet på 
transponderindtægterne. Der er nu opkrævet for transpondere. Desuden mangler der 
afregninger fra nogle dommere. I øvrigt blev det besluttet at afvente det kommende 
kvartalsregnskab. 
 
For at frigøre Kaj Lehmanns kompetencer til andre opgaver, blev det i fællesskab aftalt, at 
John klint der har accepteret at være AMB transponderansvarlig (for køb, salg og leje) 
overtager fra KL pr. 1. januar 2008. 
Slyngen vil forsat være administreret af Knud Møller, idet KM har været den mest aktive 
tidtager ved de fleste arrangementer. 
  
D)Løbsafvikling: 
- Opfølgning på tillægsregler og tidsskemaer 
Et par klubber har gentagne gange været meget sene med indsende tillægsregler, hvor de 
er blevet sanktioneret med bøder. Vi bliver nødt til at være meget opfølgende for at få 
tillægsreglerne ind i korrekt stand.  
Denne opstramning vil forsætte i 2008. 

 
- Dommerrapporter. 
I forbindelse med Challengeløbet på Padborg Park den 19. august styrtede en kører meget 
alvorligt. I øjeblikket undersøges omstændighederne for styrtet nærmere.     
 
- Arnes liste over afholdte løb 
AC rykker for manglende indsendte dommerrapporter og afregninger. Vigtigheden af at 
overholde afleveringsfristerne indskærpes over for de dommere der ikke overholder dem. 
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- Udsendelse af national delegerede og dommere til udenlandske løb. 
HBE pointerede at alle delegerede eller dommere til udenlandske løb skal lave en aftale med 
SDB RR’s formand før de deltager. 
 
- Elektronisk Løbstilmelding, status. 
Der er udført systemtest på elektronisk løbstilmelding med succes.  
 
- Challenge 2008 
Planlægningen af Challenge Cupen 2008 er ved at tage form. KL, KM og HBE fra SD deltager i 
det kommende møde.  
 
Smertegrænsen for gennemførslen af challengeklassen er 16 kørere. I år har 17 kørere 
deltaget, hvilket er meget snert på. Det blev derfor vedtaget, at der skal gøres et PR-fremstød 
for klassen, kombineret med andet salgsmateriale for Road Racing. Dette tilsendes alle med 
RR-licens. 
 
Orla Madsen har lovet at oversætte den engelske udgave af Challenge reglementet. 
Reglementet for 2008 forventes at være færdiggjort til sæsonstart 2008. 
 
- Præmieoverrækkelser 
KM er tovholder for området. De enkelte uddelinger blev koordineret. 
 
4) Diverse breve/mails 

Der har været en række mindre forespørgseler fra kørere. De er blevet behandlet løbende 
og der er derfor ikke noget at referere. 
 

5) Løbskalender 2008 
De seneste år har der været kotume for, at de løbsarrangerende klubber samles til møde 
og får koordineret det kommende års kalender. Dette har været en succes og derfor 
gentages det i år. KM er tovholder for dette.  
 

6) Reglement 2008 
Det blev besluttet at ændre formen på reglementet, således at reglementet inddeles i 
uafhængige kapitler med hver deres overskrift og separat sideinddeling. Ved 
gennemførslen af dette bliver reglementet ikke så sårbart overfor rettelser m.v. Forfattere til 
de enkelte afsnit klarlægges snarest. 
 

7) Aktivitetslisten 
Denne blev korrigeret. 
 

8) Næste møde 
Næste møde holdes den onsdag den 24. oktober på Fjelsted Skov Kro. 
 

9) Eventuelt  
Intet at referere. 

 
 
 
 
 
 
 


