
 

 
 

RR 03/06 
 
Til Stede: Knud Møller (KM), Kaj Lehmann (KL), Arne Christiansen (AC), Steen Pedersen (SP), 
Orla Madsen (OM), John Klint og Søren Andersen (SNA) - referent. 
Desuden deltog Pia Dall Petersen fra Dragbike Club Denmark under hele mødet. 
 
Fraværende: Ingen 

 
 
Dagsorden: 
 

1) Besøg af formand Pia Dall Petersen fra Dragbike Club Denmark 
Dragbike kæmper for at få mulighed for at køre noget mere. 
Der bliver køre 4 DM arrangementer sammen med NCD. 
Der bliver ikke kørt i Hirtshals i år. En ny asfaltbelægning vil være en forudsætning for 
at køre deroppe igen. 
 
Tidtagningsanlægget er blevet indkøbt og betalt af klubben. Et lån hos DMU til dette 
har tidligere været på tale, men det er ikke længere aktuelt. Systemet er betalt af 
klubben og virker efter hensigten. 
 
Klubben har fremsendt en skrivelse omkring ændringen af pointberegningen. Denne 
blev behandlet og godkendt af SD. 
 
Pia deltager for fremtiden i alle møder. 
 

2) Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
RR 02/06: Arne spurgte ind til spørgsmålet om SD’ernes kompetence i forbindelse 
med indstilling af internationale kandidater. Sagen er just blevet behandlet i 
Hovedbestyrelsen. Afventer referat. 
 
Ved UEM’s Road Racing Seminar i Göteborg bestod Kaj Lehmann og Lis Johansen, 
international stævnelederprøven. 
Ved samme lejlighed bestod Kaj Lehmann, Lis Johansen, Henrik Berendt og Jan 
Eriksen bestod teknisk kontrol prøven. 
  

3) Diverse referater 
HB 02/06:  
Taget til efterretning. 
 
SD MX 02/06:  
Taget til efterretning 
 
SD BMX:  
Taget til efterretning 
 
SD S:  
Taget til efterretning 

 
4) Ansøgninger og breve 

Modtaget brev fra Morten Kristensen, RRF: Omkring træning forud for DM for 
Padborg Park. SD mener det er uheldigt, at Svingteknik.dk arrangerer træningsdag 
om fredagen. Det vil være sort træning, såfremt licenskørere deltager, hvis der ikke 



står en klub bag. SD vil arbejde på at reglementet tilrettes, således at klubberne får 
mulighed for at arrangere disse.  
 
Modtaget brev: Omkring DM 1 for små klasser i Rødby den 3. maj har der været en 
række problemer med nogle køreres opførsel. Ud fra de foreliggende oplysninger er 
det ikke muligt at sanktionere, men SD vil arbejde på, at DM-afdelingerne fremover vil 
blive kørt under mere ordnede/sportslige forhold. 
SD finder hændelsen meget uheldig - og beder Miniudvalget om at tage fat om dette.  
 

5) Diverse løb 
Det var et godt NM classic løb på Knutstorp. Men der var generel mangel på officials. 
 
Ved den første Challenge var der nogle problemer omkring Parc Ferme. 
 
Den første DM-afdeling for små klasser den 30. april blev, med undtagelse af 
protesterne, afviklet efter planen. Nogle kørere har påpeget, at de ikke får den 
træningstid de ifølge reglementet er berettiget til.  
 

6) Løbskalenderproblematik 
Der har været problemer med flytning af løbsterminer uden at SD er blevet orienteret. 
Dette er ikke i overensstemmelse med reglementet.  

 SD præciserer, at der skal fremsendes en skriftlig anmodning til SD om flytning - med 
 angivelse af baggrunden for flytningen. SD skal godkende en eventuel flytning.  
 Rent internt skal Miniudvalget høres forud for en beslutning om flytning. 

 
7) Banesyn 

Jyllandsringen er blevet synet. Det nye indløb til opløbssiden ser ud til at fungere fint. 
 

8) Økonomi 
Der er blevet indkøbt transpondere til reparationsprisen.  
 
Overskuddet på testbænken for 2005 er kr. 3.600,-. Vi arbejder på, at det lige så godt 
eller bedre i 2006. 
 

9) Udviklingsprojekt/Elitesatsningen 
- Ved træningslejren i Frankrig var der et par kørere, der viste rigtig gode takter. Der 
var ingen overraskelser. 
 
- Der skal udarbejdes en samlet liste over hvem og hvornår der trænes. 
 
- Der bliver holdt psykologikursus for elitekørere til efteråret. 
 

10) Reglement 
Side 56: Protestgebyr rettes til kr. 300,-. 
Side 38: Fravælgelse af et heatresultat slettes. 
 
Side 37: Afflagning af løb kan gøres af starteren. Rettes til 2007. 
Side 74 / 75: Fælgdiameter rettes til 2007. 
 

11) Næste møde 
Næste møde holdes den 20. juni på Hejse Kro. 
 

12) Eventuelt 
Intet at referere. 
 

 Udsendt den 23. maj 2006. 


