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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 

7. oktober 2013, kl. 19.30 Møde 04-13 

Sted: Skype møde 

Deltagere: 

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid, Kasper Darfelt. 

Dagsorden  

1. Økonomi 
a. Regnskab august 2013 
b. Licenssituationen 1. oktober 

2. Kalender 2014 
a. DM RR 
b. DM Mini 
c. DM DR 
d. NM 
e. Parader 

3. Nye grene 
a. Stunt Riding 
b. Super Moto 

4. Talent & Elite 2014 -2020 
5. Strategi 2015 
6. Inddragelse af kørerrepræsentant 
7. Forberedelse til Klublederseminar 
8. Reglement 2014 
9. Eventuelt 

a. Dommerforeningen 
b. Internationalt licenskursus 
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Ad 1 Økonomi 
Regnskabet for august afspejler ikke helt afslutningen af sæsonen, men umiddelbart ser det ud til at vi 
kommer noget bedre ud end budgetteret. 
 
Licensforholdene vil blive nærmere undersøgt, idet Kasper vil se på bevægelserne omkring frilicenser. 
Generelt ser det rimeligt ud med god tegning af de fleste licenser. Dog må vi konstatere, at vores to nye 
licenser – træning og 1race – ikke er slået an. 
 
Vi vil gøre en målrettet indsats for træningslicensen, idet de andre nordiske lande har god glæde af en 
sådan licens, og vi mener der fortsat er et marked for den. Kasper vil sammen med Martin Thenning 
vurdere, hvordan vi kan gøre tegning af licensen lettere. Kørerne kan ikke umiddelbart anvende online 
tegningen, da de først skal være medlem af en klub. Derfor kan vi ikke bare have et link fra arrangørernes 
salgssider. Kasper vil spørge klubberne, hvem der stadig vil acceptere at tegne klubmedlemsskaber for 250,- 
kr. for de kørere, der kun skal have træningslicens (alle klubber accepterede på sidste klubleder seminar). 
Derefter må Kasper og Martin fremkomme med et forslag, som SK kan præsentere for klubberne på 
Klublederseminaret. 
 
 
Ad 2 Kalender 
Der arbejdes fortsat med DM kalenderen for 2013, Jesper holder kontakt med klubber og promotorer, så vi 
kan få en kalender færdiggjort til Klublederseminaret. Målsætningen er fortsat omkring 10 løb fordelt på 5 
stævner og med 2 løb på træningslejren i Slovakiet. 
Vi forventer, at første afdeling af Nordisk Mesterskab finder sted i maj på Ring Djursland. 
 
Vi mangler et udspil fra Mini RR, og Kasper kontakter Vibeke Rosenskjold for at få en status. Samtidig 
opfordres de til at holde et SU møde. 
 
Vi afventer også fortsat en DR kalender. 
 
Der er planlagt tre parader næste år: Classic Århus, CHGP (Classic) og Drivers Event på Sjællands Ringen. 
 
Ad 3 Nye Grene 
Pia Dall Pedersen har godt fat i Stunt Riding, som vi gerne skulle få på plads inden klublederseminaret med 
forslag til reglement. Vi forventer, at de vil kunne få licens til prisen for en træningslicens. 
 
Off Track er ved at blive til to kommissioner – Trial og Enduro. SuperMoto overgår i den forbindelse til os, 
og Kasper tager fat i Vibeke Rosenskjold fra SU Mini for at vi kan komme i gang. Vi regner med, at de 
medbringer deres nuværende reglement og fortsætter med samme licenspris som i OFT. 
 
Ad 4 T&E 
Den nye strategi er offentliggjort og der er aftalt møde med mentorer 23. oktober. Så må vi se, hvad de 
siger. 
 
Junior arbejdet er afhængigt af, at klubberne melder til træneruddannelsen og Jesper har været i kontakt 
med Søren Andersen for at sikre at der følges op individuelt. Foreløbig er der positiv tilbagemelding fra 
RRKV og RRH. Der er muligvis en åbning med udstyr til klubberne. 
 
Ad 5 Strategi 
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SK udarbejde vedlagte SWOT for RR og DR. Den vil blive gennemgået på førstkommende HB møde. 
 
Ad 6 Kørerepræsentant 
Med Keld Sommer har vi fået en ny aktiv og kompetent kørerrepræsentant. Hidtil har vi ikke været gode 
nok til at inddrage Keld, men han har heldigvis selv været god til at tage initiativer. Han inviteres med til 
Klublederseminaret. 
 
Ad 7 Klublederseminar 
Vi tager følgende punkter op på Klublederseminaret: 

 Rigets tilstand ved afslutning af sæson 2013 

 Reglementsændringer 

 T&E Træneren og klubben. Juniorarbejdet, udstyr og baner. 

 Udbredelsen af Træningslicensen 

 Kalender 
 
Ad 8 Reglement 
 
Vi gennemgik ændringer i RR og generelt. Jesper samler op for RR, Palle for DR og sender dem til Kasper. 
Der skal udarbejdes reglement for Stunt (forventes ikke færdigt den 14. november) og der skal forberedes 
en overtagelse af reglement for SuperMoto.  
 
Ad 9 Eventuelt 
Dommerforeningen virker ikke aktuel for RR eller DR. De problemstillinger som SW dommeren står overfor 
klares typisk af Stævnelederen hos os. 
 
I NMC har DMU RR påtaget sig at arrangere internationalt licenskursus forår 2014. Jesper og Kasper følger 
op på dette. 
 
DMU arrangerer FIM E Drag Racing Seminar for Teknisk, CoC og Sporting Steward d. 25. januar 2014. 
Underviser Palle Lind. 
 
Jesper Holm 
 
9. oktober 2013 
 
 


