
 

 
 

SD RR 03/04 
 

SDB RR møde, tirsdag den 11. maj kl. 17.30, på Hejse Kro, Fredericia. 
 
Til stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), Bjarne Kryger 
Sørensen(BKS), Orla J. Madsen (OJM) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Allan Goltermann Bak 
 
Desuden deltog Chris I. Jensen og Bo Sachmann.  
 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste referat(KM) 
Dagsorden og referat godkendt uden kommentarer. 
 
Allan G. Bak har meddelt, at han ønsker at han udtræder af SD af arbejdsmæssige 
årsager. Der er ikke valgt nogen suppleant til Allans plads på årsmødet, hvorfor Knud 
Møller undersøger sagen nærmere.  
 
Bjarne Kryger Sørensen blev valgt som ny næstformand. Kaj Lehmann overtager Allans 
opgaver i Challenge Gruppen. 
 
Allan G. Bak har efterfølgende meddelt, at han alligevel fortsætter i SD, dog med færre og 
mere præcist definerede opgaver. 

 
2. Diverse referater(KM) 

HB 03/04:  
Det er SDs holdning, at DRRT-bussen udelukkende anvendes til aktiviteter under SD RR. 
 
SD ser sig ikke i stand til at udarbejde et nyt RR-reglement for 2004, hvorfor der køres efter 
det tidligere publicerede reglement. Rettelser til dette vil blive bragt i Motorbladet. 
 
Et opdateret Dragracingreglement er up-loaded på DMUs hjemmeside. 
 
SDS 02/04:  
Referat taget til efterretning. 
 
MX 03/04:  
Referat taget til efterretning. 

 
3. Breve, protester og ansøgninger(KM) 

Intet at referere. 
 

4. Aktivitetsplan 
Blev gennemgået og tilrettet. 
 

5. Elitesatsning/Landstræner 
Forhandlingerne har mundet ud i at, at Team Danmark har trukket deres støtte til Road 
Racing-satsningen tilbage.  
Det er SD’s holding, at det er vigtigt, at der opretholdes et synligt elitearbejde for at sporten 
ikke sættes tilbage. 
 
Danish Road Racing Team er ikke nedlagt, men kører for nedsat blus. Der er blevet udført 
et grundigt sponsorarbejde, som har kastet ressourcer af sig. I år er det planen, at Kenni 
Aggerholm skal deltage i EM-serien. 
 



Generelt kan det siges, at udstyret (cykler, grej m.m.) er konkurrencedygtigt, men der er 
ikke midler til den daglige drift.  
 
I øjeblikket er der en række talentfulde kørere og der skal igangsættes udviklingsprojekter 
for at støtte op omkring disse.  
 
Der var enighed om at starte et projekt, hvortil Chris og Bo udarbejder et udkast til koncept, 
som der arbejdes videre med.  
 
Det blev besluttet, at Chris Jensen bibeholdes som landstræner med ansættelsesforhold 
under SD. Knud Møller fik bemyndigelse til at træffe en aftale med Chris. 
 

6. Nordisk grenmøde 
Mødet holdes på Jyllandsringen i forbindelse med NM. På dagsordenen skal reglementer 
og løbskalender for 2005 diskuteres.  
 

7. Opfølgning D- og S- seminar 
Gemmes til næste møde. 
 

8. Diverse løb(KM) 
– DM’er (aflysning af 80/125 DM) 
Ved en fejl var tillægsreglerne ikke med i Aprilnummeret af Motorbladet. 
 
– Challenge Cup 
Der er blevet ændret i tidspunkterne for løbsafviklingen. Dette har givet en del utilfredshed 
blandt kørerne, hvorfor det tages op med løbsarrangør Peter Elgaard. 
 
– Dragbike 
Løbsafgift for DM-afdelingerne er fastsat til kr. 2.000,- 
 
– Pocketbike 
Intet at referere. 
 

9. Mini udvalg() 
80/125 udvalget har foreslået, at støjgrænsen for alle pocketbikeklasser sættes ned fra 123 
til 113 dba for at harmonisere støjgrænserne for de små klasser. 
Dette vedtog SD. 
 
Knud har modtaget flere henvendelser vedrørende en kører, der både kører Pocketbike og 
125. Nogle er af den mening, at dette ikke er i henhold til reglementet, men SD er ikke af 
samme holding. Der er ikke i modstrid med reglementet, at en kører kører to klasser. Det er 
tilladt at køre både RR og Supermotard. 
 

10. Dommerrapporter(AC) 
Intet at referere. 
 

11. Eventuelt 
Næste møde holdes den 22.juni 2004 klokken 18.00 på Hejse Kro. 
 
 
 
Udsendt den 10.maj 2004 
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