
 
 
 
 
SDB RR møde 2- 2004, torsdag den 11. marts kl. 18.00, på Hejse Kro, Fredericia. 
 
Til stede: Knud Møller (KM), Kaj Lehmann (KL), Arne Christiansen (AC), Allan Goltermann Bak 
(AGB), Bjarne Kryger Sørensen (BKS), Orla B. Madsen (OBM) og Søren Andersen (SNA) - 
referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste referat (KM) 
Knud startede med at byde de nye medlemmer velkommen og håbede på et frugtbart 
samarbejde. 
 
SA gennemgik proceduren omkring møderne. 
 
SDB RR Referat 01/2004 fra den 8. januar 2004. 
Supermotokørerne kan få lov til at deltage i debutant klassen.  
  

2. Diverse referater (KM) 
HB nr. 01/2004 
Spørgsmål omkring elitesatsningen. Se punkt 8. 
 
SD har noteret sig, at det er ikke muligt for John Junge Hansen at få licens til 2004, før 
retssagen imod DMU/AMK er tilendebragt. 
 
SD MX nr. 1 og 2/2004: 
Ingen kommentarer. 
 
SD BMX nr. 1/2004: 
Ingen kommentarer. 
 
SD Speedway nr. 1/2004: 
Ingen kommentarer. 
  
Vedrørende sagen om tuningsdele, jævnfør beslutningen fra årsmødet, undersøges sagen 
videre af AGB i samarbejde med DIF’s jurister. 
 
Arbejdsgruppe for uddannelse. Her ønsker Kaj Lehmann at indtræde i stedet for AGB. 
 

3. Konstituering (KM) 
- Valg af næstformand 
Knud Møller foreslog Allan G. Bak., som blev valgt 
 
- Arbejdsfordeling: 
 

 Arbejdsopgave 
Arne: Banesyn, Godkendelse af tillægsregler, dommerpåsætning og træningstilladelser 
Orla: Kørerrepræsentant, koordinator til miniudvalg. 
Allan: Reglementer, bane- og officialsprøver, transponder, Challenge Cup Gruppen 
Kaj: Reglementer, Arbejdsgruppen for Uddannelse. 
Knud Resultatberegning, HB-bestyrelse, budget og regnskab, webside, kalender, 

Challenge Cup gruppen, resultatberegning og nordisk samarbejde. 
Bjarne Dragbike koordinator 



 
  
 
4. Breve, protester og ansøgninger (KM) 

Intet at referere.  
 

5. Aktivitetsplan (Alle) 
Aktivitetsplan blev gennemgået og revideret. 
 

6. Kommunikation (KM) 
Kommunikationsvejene blev gennemdrøftet og der var enighed om at opprioritere dialogen 
med klubberne. 
 

7. Økonomi (KM) 
SD har stadig en stram økonomi. Det blev besluttet, at reglementet fremover skal koste 
penge. 
 

8. Elitesatsningen (KM) 
KM refererede fra sidste Hovedbestyrelsesmøde og kunne orientere om, at der ingen 
satsning vil være. Der er ikke kørerpotentiale til en satsning. Team Danmark ønsker ikke 
længere at bidrage økonomisk. Landstræneren er opsagt. 
 

9. Reglement 
SD går ind for at de gamle regler bibeholdes i DM/NM Superbike.  
 
Reglementet blev kritiseret på repræsentantskabsmødet. SD besluttede, at der udarbejdes 
et nyt reglement for 2004. Tovholdere for dette bliver Allan og Kaj. 
  

10. Diverse løb (KM) 
Der bliver 4 Dragbikeløb, 2 i Sindal, 1 på Vandel og 1 i Hirtshals. 
 
Dispensation fra tidligere SD beslutning om at Road Racing Fyn kan hæve 
anmeldelsesgebyret til kr. 1.800,- i 2004. Denne dispensation blev bevilliget. 
 

11.  Definition af egne baner (KM) 
Dette undersøges nærmere til næste møde. 
 

12. Transpondersystem (AGB) 
Allan fortsætter som ansvarlig for systemet, men outsourcer opgaven med at sende 
udstyret.  
 

13. Mini udvalg 
Orla blev udnævnt til koordinator for miniudvalget. 
 

14. Årets Juniorkører 
Årets Junior kører: Thomas Rebien 
Årets Official: Uddeles ikke 
Årets Seniorkører: Ulrik Døssing Nielsen 

 
15. Eventuelt 

Der søges en redaktør til Road Racings nyhedsside på DMU’s hjemmeside.  
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