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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde 

13. juni 2017 kl. 12.00 Møde 03-17 

Sted: Fjelsted Skovkro. 

Deltagere:  

SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint og Martin Thenning. 

Dagsorden  

1. Gennemgang af resultatet fra mødet med klubberne 12. juni. 
2. Økonomi 

a. Regnskaber maj 
3. Licenser. 

a. Gennemgang af status ultimo maj 
b. Udnyttelse af frafaldsanalysen 
c. Licenserhvervelse uden baneprøve, foreløbige resultater og erfaringer 
d. Licenserhvervelse som abonnement, forsøg i Mini RR 

4. Kalender 2017. 
a. Mini RR klasser og kalender. 

5. Kalender 2018. 
6. NMC RR møde, status fra Skype møde 8. juni. 
7. Gennemgang af dagsorden for HB møde 13. juni. 
8. Rekruttering, udspil fra FU til HB. 
9. Sikkerhedsskilte, udspil fra FU til SK 
10. Genoptryk af revideret RR brochure 
11. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1 Klubmøde 
Mødet var gået godt, og der var enighed om at følge op med et nyt møde umiddelbart efter sommerferien. 
Der udarbejdes eget referat fra mødet. 
 
Ad 2 Økonomi 
Intet specielt til dette punkt. 
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Ad 3 Licenser 
Her var en omfattende gennemgang af bestillingssystemet for licenser, som vi har nedenstående forslag til 
ændringer i: 
Licensprocedure 

Under licensbestilling skal de enkelte sportsgrene foldes mere ud. Fx som følgende: 

  

1.       Du er på licensbestilling 

2.       Du trykker på ”18 år og derover” i licensbestilling 

3.       Du trykker på ”Speciel konkurrencelicens” 

4.       Dernæst er du på ”Sportsgren” og her skal Road Racing ikke fremgå, men derimod de grene, som er 

repræsenteret under ”Speciel konkurrencelicens”, som er: Dragracing, Mini, Supermoto. Således 

skaber du et større overblik over for dragracere, mini-kørere m.v.  

Samtidig skal ”Få et overblik over licenser - klik her” følge licensbestillingen, dvs. når du fx er på ”Speciel 

konkurrencelicens” og dernæst ”Road Racing”, så skal overblikket over licenser kun omhandle dragracing, 

mini, supermoto m.v. – og altså ikke de andre grene. Dette overblik skal således filtreres ud fra, hvor du 

befinder dig på siden.  

  

Det samme skal gøre sig gældende i de andre grene. 

  

Sådan starter du til road racing 

Under de enkelte grensider skal der være et punkt, som hedder ”Sådan starter du til (sport)”: Her skal være 

en bullet-guide, som fortæller: 

  

         Bestil først klubmedlemsskab. Det skal være på plads inden licens 

         Dernæst licens (overblik over licenser) 

         Find din DMU-klub 

 
Jesper følger op på det med administrationen. 
 
Ad 4 Kalender 2017 
Til Mini RR blev det aftalt at vi forsøger at få et stævne på Vojens 7. eller 8. oktober. John går videre med 
det. HM bliver arrangerende klub. 
Mini RR klasserne er i praksis reduceret til NSF100 og NSF100 Rookie, men vi vil fastholde Micro og Scooter 
og forsøge at få dem med til de kommende stævner. 
 
Ad 5 Kalender 2018  
Mini RR forventes afholdt på Korsør, Vojens, Skærbæk og Tune. 
RR afventer udspil fra AMK, jf. pkt. 1. 
DR er endnu for tidligt at sige noget om, men det er glædelig at DCD er kommet på fode igen med den nye 
bestyrelse. 
 
Ad 6 NMC 
Jesper har udsendt referat fra NMC Skypemøde. Her er det vigtigt, at hver gren selv skal have aftalt fordslag 
til Council. Søren Holm tager initiativ til et CV møde. DR afholder Commissions møde i weekenden 24.-27. 
august i forbindelse med sidste afdeling af Nordisk Mesterskab på Tierp Arena i Sverige. 

http://dmusport.dk/fileadmin/3._Services/Licensbestilling/Licens/2017-DMU_Licensstruktur.pdf
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Ad 7 HB 
John rejste spørgsmålet om, hvorfor miljøudvalget tilsyneladende er så lidt aktivt. Der er intet budget for 
arbejdet, og måleapperaterne trænger til kalibrering. I RR viderefører vi selv arbejdet, men vi savner 
overordnede retningslinjer. 
 
Ad 8 Rekruttering  
Udspil fra FU til HB hvor vi ikke har fået meldt tilbage. Der var intet nyt til dette punkt. 
 
Ad 9 Sikkerhedsskilte 
Vi får udarbejdet roll-up bannere til RR/Mini RR med flagregler og grundregler for færdsel på banen. John 
udarbejder tekstsforslag som sendes til Martin. Der produceres 3 sæt som sendes til AMK, RRKV og HM. 
 
Ad 10 Brochurer 
Martin er ved at revider brochurerne, som vil blive genoptrykt til august. Martin sender revideret forslag til 
SK, som så kan tage stilling til tekst og billeder. Martin holder kontakt med Jens Olaf Hersom om DR 
brochure. 
 
Ad 11 Eventuelt 
Der afholdes FIM E CV stævne på Anderstorp 22. – 23. juli, og Jesper deltager som jurymedlem. 
 
Næste møde aftales efter behov, men vil formodentlig blive afholdt som Skypemøde efter klubmødet i 
august. 
 
Jesper Holm 
13. juni 2017 

 


