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Referat fra SK/SU RR-DR møde 01-15 på Fjelsted Skov Kro 
 
RR-DR Møde: 01-15 – SU RR Admin 
Mødedato: 18.02.15 
Til stede:   Benedicte Jensen, Eva Kofoed, Arne Christiansen, Bo Thygesen, Jan Jespersen, 

   Jesper Holm og Keld Sommer. 
Referent:  Keld Sommer 
Dato:  23.02.15 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Status moto3 

JJ forventer 5-8 deltager i moto3 i 2015, generelt går det godt, kørerne hjælper 

hinanden. 

 

 

2. Kalender 

SK skal sende den endelige løbskalender ud som nyhedsbrev og dele på 

Facebook. Kalenderen er på plads, der bliver 3 stævner på Jyllandsringen, 1 på 

Djursland og et for hhv. Supersport A og SBK A på Assen. 

 

 

3. Dispensationer 

Peter Schou Gleerup ønsker A licens: Godkendt han har farten til det og har 

deltaget i rookie 1000 i 2014 på Djursland med to anden pladser. 

 

Der er givet dispensation til Simon Jespersen om A licens til brug i IDM standard i 

2015. 

 

Nicky Raavad, ønsker aldersdispensation til brug i Moto 4,5 i 2015. Godkendt da 

han har fået dispensation i 2014. 

 

Lucas Christiansen ønsker dispensation til Supersport 600 A licens. Godkendt da 

han også har fået dispensation i 2014.  

 

Formand for SU sender besked til kørerne og deres forældre omkring de udstedte 

dispensationer, der skal en tekst med dispensationen, der forklarer at SU ikke 

syntes det er hensigtsmæssigt at kørerne deltager på store tunge motorcykler, 

når nu vi har fået moto3.  Jan Jespersen assisterer med teksten og 

argumenterne. 

 

Fremadrettet gives der ikke aldersdispensation til A og B licens kørere der ikke 

har fået det tidligere, dog undtaget moto 3, hvor SU og talent koordinator Jan 

Jespersen diskuterer dispensationsansøgninger. 

 

 

4. Arbejdsfordeling SU  

Arne: 

Dommerrapporter, løbsgodkendelse, tillægsregler, banegodkendelse, lydmåling,  

 

Eva: 

Startnumre og licenser 

 

Benedicte: 

Arrangementskalender, er der sammenhæng i den endelige kalender og 

formaliteter på plads.  

Kasper:  
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Resultatlister. Kasper skal sørge for resultater kommer på hjemmesiden hurtigst 

muligt.     

 

5. Planer for 2016 

SU må meget gerne allerede nu tænke over kalender til 2016, Ligeledes sende 

notits til formanden omkring ønsker til reglement ændringer o.a. 

 

 

6. Reglement 2015 

Rettelser til reglement blev gennemgået og bliver udover den formelle 

offentliggørelse på dmusport.dk sendt ud som nyhedsbrev fra SK.    

 

 

7. RR DM stævner 2015 

AMK og DTC diskuterer på møde i næste uge om det er muligt at lave en serie 

tilmelding med mulighed for at opnå rabat på tilmeldingsgebyret i 2015. 

 

Orientering fra Jesper Nielsen, DTC:  

 

Der kommer fejemaskine på banen mellem hvert heat. Meget få dækrester på 

banen med de nuværende dæk krav til DTC.  

 

Min. 5 timers live tv fra søndag. Glimt også fra om lørdagen. Tolv siders tillæg til 

BT weekenden før hvert stævne, om support klasserne og meget om DTC 

naturligvis.  

 

Vi starter med at køre 1. løb mc i direkte tv tid A løbet. Evaluerer med tv2 efter 

1. stævne hvordan det skal gøres fremadrettet. Det forventes at der bliver 

livetiming også for mc klasserne. 

 

AMK melder tilbage til SU hvordan kørerne skal melde ind, hvordan de ønsker at 

fylde i pitten. Der bliver trangt i pitten.  

 

Prisen bliver 1600 kr. plus moms pr. deltager. Der arbejdes på at skaffe en klasse 

sponsor der kan være med til at holde gebyret nede, evt. sænke det.  

 

Moto3 starter bagerst i B klassen, vi kører ikke splitstart.    

 

Kørerne skal være klar til start når det er tid. Vigtigt når der er tv tid at vi er 

punktlige. Det bliver ikke noget problem, reglementet foreskriver at pitlane er 

åben 1 minut eller til 1. kører når rundt til startgridden. Der bliver mulighed for 

kørerne at line up i pitlane med dækvarmere osv. før start. 

 

Der spærres 5 pladser i B klassen til Moto 3 kørere. Der informeres til førermødet 

at B klassen skal være særlig opmærksomme på moto 3, at de er markant 

anderledes i linjer og fart, både på langside (langsomme) og i sving (hurtige). 

 

 

8. Dommerbetaling Assen 

Der er ikke dommerbetaling på Assen.    

 

 

9. Licenser, hvordan vil man udnytte dem 

Klubberne skal være opmærksomme på at bruge de licenstyper der er. AMK og 

Viking har forespørgsler på både frilicenser og træningslicenser allerede, alle 

bedes være opmærksomme på at tiltrække kørere. 
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10. Input til sikkerhedsudvalget 

Vi vil arbejde med sikkerhedskrave. Arne, Jesper, Bo og Jan tager en snak med 

et firma som sælger nakkekraver og vender tilbage til SU og sikkerhedsudvalget 

v. John Klint.     

 

 

11. Eventuelt 

Vi tager en snak med SK omkring markedsføring af sporten, fotograf tryksager 

m.m. Der skal ansøges om tilskud til dette og SK har en pulje der ikke er brugt. 

 

Bo og Keld tager den. Vender tilbage til SU.  

 

Kasper: Transpondere skal snart sættes til salg til kørerne. 

 

 

 

 


