
 
 

Road Racing 03-05 
 

SDB RR møde 3-2005, 10. maj 2005 kl. 18.00 på Hejse Kro i Fredericia. 
 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Preben Jensen(PJ), Arne Christiansen(AC), Bjarne 
Kryger Sørensen(BKS), Orla Madsen (OM) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Knud startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden og seneste referater 

Godkendt uden kommentarer. 
 

2) Godkendelse af referater 
FU – referat:  
SD har noteret sig, at sekretariatet indgår i kontorfællesskab med DASU.  
Udgifterne til dommerbeklædningen skal betales af Sportsdivisionerne. Dette er SD meget 
uenig i. 
 

3) Diverse breve og ansøgninger 
Ansøgning fra Bo Steffen Steffensen om tilladelse til at montere hydrauliske bremser af 
helbredsmæssige årsager.  
SD er af den holdning, at Bo ikke skal have fordel af at bruge hydrauliske bremser i forhold til 
konkurrenterne. Bo gives en dispensation for 2005, som til enhver tid kan fratages af SD, 
såfremt det det skønnes, at han har fordel af at have monteret de hydrauliske bremser. 
Ansøgning fra Jan Udholm, Amager Motocross Klub om dispensation til hydrauliske bremser 
på grund af et brækket kraveben. SD ønsker ikke at give denne dispensation. 
 
Brev fra Road Racing Fyn omkring transponderudlejning. Klubben mener, at systemet er for 
omstændeligt. Det er problematisk at få at vide, hvordan og hvornår udstyret kommer frem. 
Dette skaber en del usikkerhed hos arrangøren.   
SD tager kontakt til den transponderansvarlige for at få tingene bragt i orden. Kaj tager 
kontakten. 
 
Ansøgning fra Dragbike Club dk om opvisningskørsel i forbindelse med Allingåbro Motor 
Festival i kommende weekend. Klubben får tilladelse, såfremt de følger reglementet. 
 
Taget til efterretning at Road Race DK og Pocket Bike Fyn søger optagelse. 
 

4) Arbejdsfordeling 
Følgende arbejdsdeling blev aftalt. 
 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, 

 1



Challenge Cup gruppen og nordisk samarbejde. 
Bjarne: Dragbike koordinator, Næstformand. 

 
5) Udviklingsprojekt. 

Knud udarbejder invitation til klubberne omkring klubbesøg med de resterende klubber. 
 

6) Elitesatsning 
Allan Bak har udarbejdet budgetforslag for elitesatsningen i RR. Budgettet er på kr. 190.000,- 
Der er allerede disponeret over kr. 45.000,- til eftergivelse af gammel gæld i Elitesatsningen, 
hvilket SD ikke kan acceptere. 
 

7) Diverse løb 
Dragbike DMs første afdeling blev aflyst om søndagen på grund af regn. På trods af dette er 
afdelingen alligevel gældende i DM-serien. 
  

8) Banesyn Jyllandsringen 
Det blev besluttet at trække dette års banesyn tilbage og køre efter sidste års godkendelse. 
 

9) Næste møde 
Næste møde holdes den 6. juli klokken 18.00. 
 

10) Eventuelt 
Knud udarbejder skrivelse til klubberne omkring løbskalender for 2006.  
 
Dennis Skytte Jørgensen har udtrykt ønske om at blive dommer. Der afholdes forkursus for S- 
og D-licens den sidste weekend i januar 06.  
 
Udsendt den 10. juni 2005. 
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