
 
 

Road Racing 02-05 
 

SDB RR møde 2-2005, 17. marts 2005 kl. 18.00 på Hejse Kro i Fredericia. 
 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Allan Goltermann Bak(AGB), Arne 
Christiansen(AC), Bjarne Kryger Sørensen(BKS), Orla Madsen (OM) og Søren Andersen(SNA) - 
referent. 
 
Fraværende: Preben Jensen(PJ), afbud. 
 
Knud startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Henvendelse fra en ny Pocket Bike Klub på Fyn. Dette bliver sat ind under punkt 6. 
 

2) Godkendelse af referat 
Positivt besøg af RRF.  
SD har konstateret, at klubben på deres hjemmeside har indbudt til en ny cup i tre klasser, som 
ikke er blevet godkendt af SD. Dette finder bestyrelsen uheldigt. 
Kaj Lehmann tager kontakt til klubben for at få bragt tingene i orden. 
 

3) Konstituering 
Desværre kunne PJ ikke deltage i aftenens møde. 
Bjarne Kryger Sørensen blev genvalgt som næstformand. 
 

4) Reglement 
Kaj redegjorde for en række rettelser, som bliver offentliggjort i næste nummer af Motorbladet. 
Kaj tager kontakt til Steen Pedersen. 
 

5) Arbejdsfordeling 
 Arbejdsopgave 
Arne: Banesyn, Godkendelse af tillægsregler, dommerpåsætning og træningstilladelser 
Orla: Kørerrepræsentant, koordinator til miniudvalg. 
Preben: Ankermand for bane- og officialsprøver, koordinator for transponderleje, 

officialuddannelse. 
Kaj: Reglementer, Arbejdsgruppen for Uddannelse, Challenge Cup Gruppen. 
Knud: Resultatberegning, HB-bestyrelse, budget og regnskab, webside, kalender, 

Challenge Cup gruppen og nordisk samarbejde. 
Bjarne: Dragbikekoordinator, Næstformand. 
Det blev besluttet, at alle breve, ansøgninger fremsendes til SA, som så samler sagerne og 
sørger for at de bliver behandlet på førstkommende møde. 
 

6) Diverse breve og ansøgninger 
Dragbike Club dk ønsker at afholde S-licens kursus. SD gav Bjarne Kryger Sørensen tilladelse 
til at undervise på kurset. 
 
Henvendelse fra den nye Pocket Bike Klub på Fyn om erhvervelsen af de nødvendige 
officiallicenser. Kaj tager det nødvendige initiativ. 
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AMK har søgt om dispensation fra reglen om at der skal være en ambulance til stede ved 
arrangementet, hvis der er mere end 20 mand på banen(§ 1.06). SD bevilligede denne 
dispensation.  
 
Bjarne har undersøgt priser på vægte til at veje motorcykler - og fået tilbud fra en leverandør, 
som tilbyder en model til kr. 18.000,-. 
Bjarne undersøger markedet nærmere. 
 

7) Møder med klubberne 
Der er afholdt møde med RRKV, Pocketbike og RRF. Møderne har været meget givtige. 
SD mangler at holde møde med RRH, Classic, Dragbike og AMK i besøgsrækken. Knud 
udarbejder invitation til klubberne, som udsendes snarest. 
 

8) Elitesatsning 
Steen Fredsøe Sørensen havde udarbejdet et udkast til udviklingsprojekt, som skulle 
godkendes på HB 01-05. Projektet har ikke SDs opbakning og blev ikke behandlet.  
SD har udarbejdet et alternativt forslag, som SD ønsker godkendt på førstkommende møde og 
implementeret i stedet.  
 

9) Challenge 2005 
Kontrakten er identisk med den kontrakt fra sidste år.  
Løbet søndag eftermiddag er blevet rykket, så det nu køres umiddelbart før DTC-bilklassen. 
Omgangstiderne lørdag er afgørende for startplaceringen søndag. Bedste omgangstid giver 
den bedste placering, også selvom man ikke skulle gennemføre løbet. 
 

10) Næste møde 
Næste møde holdes den 10. maj klokken 18.00. 
 

11) Eventuelt 
Der udsendes ikke jurymedlemmer til årets NM’er. Pengene ønskes i stedet for at prioriteret til 
økonomisk støtte til kørere. 

 
 
Referatet blev udsendt den 3. maj 2005 
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