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Road Racing 02/06 
 
SD møde tirsdag den 14. marts 2006 kl. 18.00 på Hejse Kro ved Fredericia. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde: 

Ingen kommentarer til dagsorden og referat. 
 

2. Repræsentantskabsmøder 2006, konstituering og arbejdsfordeling 
Der er holdt repræsentantskabsmøde. Mødet foregik i en god tone og planmæssigt. Meget 
konstruktivt.  
 
Kaj Lehmann blev foreslået og valgt som næstformand. 
 
Arne Banesyn, godkendelse af tillægsregler, dommerpåsætning og træningstilladelser 
Orla Kørerepræsentant 
Steen Stofkoordinator, Formand for miniudvalg og testbænk. 
Kaj Næstformand, Ankermand for bane- og officialprøver, Arbejdsgruppe for Uddannelse, 

Challenge Gruppen, koordinator for transponderleje. 
Knud Resultatberegning, hovedbestyrelsen, budget og regnskab, webside, kalender, 

Challenge Gruppen og nordisk samarbejde 
John Udviklingsprojekt og kontaktperson til dragracing.   

 
3. Diverse referater 

Diverse referater er taget til efterretning. 
 
SD tog en snak om udpegningen af internationale kandidater til FIM og UEM. Mellem 
hovedbestyrelsen og SDB Speedway har der været uenighed om, hvem der skal indstilles. 
Hovedbestyrelsen er af opfattelse, at udpegningen ligger inde for deres kompetence. SD RR er 
af holdning, at det er SDB, der skal indstille kandidaterne, da det er SD`erne, der er den 
daglige samarbejdspartner. Kompetencen ligger p.t. i hovedbestyrelsen. 
Kompetencespørgsmålet tages op i HB. 
 
Ejgil Solkær er indstillet til UEMs Road Racing komite. SD bakker op om af valget af Ejgil.  
 

4. Ansøgninger og breve 
Ansøgning fra AMK om at arrangere et Enduranceløb i forbindelse NM/SO, samt at man får 
tilladelse til at starte med 40 kørere. SD giver tilladelse til dette, under forudsætning, at der kun 
må startes med 40 kørere ved dette løb. Denne tilladelse gælder ikke øvrige klasser. 
 

5. UBU struktur 
SD diskuterede Erling Christiansens oplæg til ny struktur på Uddannelses- og breddeudvalget. 
Udvalget bakker op om forslaget, men påpeger, at det er essentielt, at det er de rigtige 
personer, der rekrutteres. 
 

6. UEM Seminar 
Der holdes UEM Clerk of Cource/Sporting Steward og Technical Steward i Göteborg. Det blev 
besluttet, at der ydes tilskud til følgende personer: 
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Lis Johannsen 
Jan Erichsen 
Henrik Berendt  
Kaj Lehmann 
  

7. Challenge 600 aftale + asfalt Jyllandsringen. 
Enighed omkring challenge-aftalen for 2006, men der mangler underskrifter på aftalen. 
 
Det tegner til en tilmelding på 22 – 23 kørere i Challenge. 
 
Jyllandsringen skal ændres. Der skal etableres en chikane inden opløbsstrækningen. 
Omkostningerne beløber sig til kr. 51.000,-. Minimum halvdelen af denne udgift skal betales af 
DMU/SD.  
 
Der foretages snarest en inspektion med SD-medlemmer og kørerrepræsentanter. 
 

8. Møde med RRF og RR klubberne 
Road Racing Fyn har sendt DMU en skrivelse omkring deres økonomi.  
 
Knud Møller har været til møde med forretningsudvalget. Mødet mundede ud i at der holdes 
møde mellem forretningsudvalget og samtlige Road Racing klubber for at søge en løsning på 
problemet omkring de høje baneafgifter. Mødet holdes den 29. marts i Middelfart. 
 

9. Baneprøver/dommerudsendelser 
Det blev fastslået, at de helt unge kørere kun skal besvare den første side af baneprøven. 
Når de så skal tegne B-licens, skal de til fornyet baneprøve. 
 
Det blev besluttet, at der udsendes en dommer til den sidste NM-afdeling. 
 

10. Udviklingsprojekt/elitesatsningen 
SD igangsætter udviklingsprojektet med John Klint som tovholder. John skal have relevant 
materiale tilsendt fra Knud Møller. 
 

11. Næste møde 
Næste møde holdes den 3. maj 2006. 
 

12. Eventuelt 
Testbænken skal ud til alle DM afdelinger for de små cykler og RRH Open, da der køres efter 
reglementet. 
Sidste DM-afdeling for de små klasser på Kløvermarken er aflyst. 
 
Udsendt den 26. april 2006 

 


