
 

 
 

SD Road Racing 08/07 
 
 
Referat fra Sportsdivision Road Racing møde, tirsdag den 27. november 2007 kl. 17.00 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: 
 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Dagsorden og referat blev godkendt med en enkelt kommentar omkring det nordiske møde. 
 
SVEMO og DMU har samarbejdet omkring 80cc/125cc cykler. Det har betydet, at løbene er 
blevet bedre og kørerne er vokset med opgaverne. Alt i alt meget positivt. 
DMU har accepteret at fremkomme med et forslag til et reglement for et eventuelt Nordisk 
Mesterskab for disse i 2008. 
 

2) Diverse referater 
HB 07/07, SD SP 07/07, SD MX 06/07, SD BMX 05/07 blev alle taget til efterretning uden 
kommentarer. 
På HB 08/07 mødet blev det vedtaget, at støjgrænsen for pocketbike i 2008 bliver 115 db 
og 113 db i 2009. Denne beslutning afstedkom en længere snak i SD. Bestyrelsen udtrykte 
nervøsitet for, at denne beslutning kan gøre det vanskeligt at få baner at køre på, fordi der 
støjes for meget. Derfor er det glædeligt at støjgrænsen er nedsat til 113 db i 2009. 
Samtidig udtrykte SD tilfredshed over, at det bliver muligt for kørerne at overholde 
støjgrænsen.  
 

3) Reglement 2008 
Classic og dragbikeafsnittene er stort set færdige. Mini og pocketbike afsnittene er på vej. 
Desværre lykkes det ikke at få Road Racing afsnittene færdige, så derfor blev det besluttet 
at de resterende reglementsafsnit skal afleveres senest den 17. december 2007. De afsnit 
der er færdige offentliggøres løbende på DMUs hjemmeside.  
 

4) Status på diverse sager 
A)Baner: 
Orla tager kontakt til Ole Gram for at få testet puderne og fundet frem til om dette er 
løsningen snarest muligt. 
 
Administrationen er blevet kontaktet af Steven Tirsgards advokat, med henblik på eventuel 
anlæggelse af erstatningssag. Jævnfør paragraf 01.100.2 i Alment reglement kan en kører 
ikke tegne licens, såfremt han lægger sag an mod DMU eller unionens medlemsklubber. 
  
B)Løbsafvikling: 
- Dommerrapporter.  
Intet at referere. Rapporterne er blevet behandlet på seneste møde. 
- Challenge 2008. 
Artikel om kørerrepræsentanten og hans netværk i Motorbladet.  
- Kalender 2008 : 
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Der blev afholdt kalendermøde den 10. november 2007, hvor de første ønsker blev 
behandlet. Lige nu ser det ud til, at der ikke er de store problemer med at få kalenderen til 
at hænge sammen. Dog er der ikke afsat en termin til et NM løb i DK. AMK har forespurgt 
promotoren om muligheden for en dansk afdeling i Falkenberg, men der er 
datosammenfald med Classicløb på Ring Djursland og challenge på Jyllandsringen i den 
pågældende weekend, så desværre ser det ikke ud til at der køres NM i Danmark i 2008. 
 
- Løbsblanketter til 2008 
AC er af den holding, at der ikke skal korrigeres ret meget i dem. Der skal foretages nogle 
småjusteringer. Dette arbejde igangsættes snarest. 
 
C) Alment: 
- Tim Alex Nielsen 
Administrationen har rykket SVEMO to gange for svar og der er gang i sagen nu (modtaget 
svar den 3.december – red). SVEMO Road Racing Comitee afviser at behandle sagen, 
fordi de mener, at Tim Alex Nielsens anmeldelse er indkommet for sent. 
 
- Status på EM’erne i 2008:  
Dragracing: Aflyst for 2008, da ikke har været muligt at få miljøgodkendelse samt uklarhed 
om promotoraftalen. Der er dog håb om, at det kan gennemføres i 2009. 
Pocketbike: Er faldet på plads til terminen den 12. – 13. Juli. Fri træning den 10. Juli og 
”stilledag” den 11. Juli. 
VM afdeling: Der arbejdes på, at der skal køres en VM afdeling i Classic Road racing i 
Danmark i 2008. 
 
- Medlemslister på nettet 
I den kommende uge implementeres løsningen på DMUs hjemmeside og klubberne 
informeres. 
 
- Krav om halskrave 
SD har diskuteret indførelsen af halskrave, men var enige om at forholde sig afventende og 
følge udviklingen. Så der indføres intet krav om halskrave i road racing i 2008. Det blev dog 
vedtaget at anbefale brugen af halskrave i pocketbike junior A og B. Dette indføres i 
regelmentet som en anbefaling. Halskraver er et krav i MX og SW fra 2008. 
 
- Opfølgning klublederseminar den 3. november 
Der mangler et referat. HBE udsender de snarest. Snakken i RR-gruppen omhandlede 
hovedsageligt spørgeskemaets resultater.  
 
- Nye klubber, Pocketbike Nord og Randers 
SD byder Pocketbike Nord velkommen i DMU. HBE har kontakt til en klub i Randers, som 
også kunne være en fremtidig DMU-klub. 
 
D)Økonomi: 
Generelt ser økonomien fornuftig ud. 
 
Pr. 31.december 2007 overtager John Klint ansvaret for transponderne. Der skal foretages 
en overdragelsesforretning og udarbejdes en informationsskrivelse om dette. 
DMU’s interne revisorer er af den holdning, at der tjenes for lidt på transpondersalget. SD 
mener ikke, at man kan sælge transponderne til en pris, der ligger over markedsniveau. 
HBE har iværksat en undersøgelse af forholdet og overdrager resultat til John Klint når det 
forligger. Formålet er at harmoniserer prisen med motocross. 
 

5) Diverse breve/mails 
- Brev angående kørers opførsel 
SD har modtaget en skriftlig klage fra en forældre, som mener at være blevet forudlempet 
af køreren. Sagen undersøges og vil blive færdigbehandlet på et kommende møde. 
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6) Elitearbejde i 2008 og fremover 
HBE lagde op til en diskussion om det fremtidige elitearbejde. SD havde en snak om 
emnet. Knud Møller slog til lyd for, at man udpeger en ny elitemanager, som skal være 
koordinerende, i lighed med funktionen som Allan Bak udfyldte. HBE mener, at man skal 
sende flere delegerede til internationale løbsarrangementer for at kunne støtte kørerne der. 
HBE udarbejder et udkast på området. 
 

7) Aktivitetslisten 
Blev tilrettet og udsendt til SD.  
 

8) Næste møde 
Næste møde bliver afholdt den 29. januar 2008. 
 

9) Eventuelt  
HBE udtrykte et stort ønske om at der etableres et intranet på DMU hjemmeside, - til gavn 
for alle interne og eksterne ledere, dommere mv.  
Der arbejdes videre på sagen 
 
KL beskrev kort ideen bag de nye offcialuddannelser. 
 


