
 

 
 

Road Racing 04/05 
 
SDB RR møde 4-2005, onsdag den 6. juli 2005 kl. 18.00 på Hejse Kro ved Fredericia. 

 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), Bjarne Kryger 
Sørensen(BKS) og Søren Andersen(SA) - referent. 
 
Fraværende: Preben Jensen(PJ) og Orla Madsen(OM), afbud. 

 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Dagsordenen blev suppleret med et par punkter. 
 
Referat fra Road Racing 03/05: 
Gammel kørergæld fra 2003 på kr. 45.000,-  i elitesatsningen, er blevet fratrukket SDs 
elitebudget for 2005. Dette finder SD beklageligt. 
 
Møde med Jan Rodtwitt og Henrik Nørgaard  
Sidst der blev fastlagt en mødedato blev dette desværre aflyst. 
SD fastholder, at bestyrelsen meget gerne vil have et møde med Henrik Nørgaard og 
Jan Rodtwitt. Knud Møller er tovholder med hensyn til at aftale nye mødedatoer med 
Jan og Henrik. 
 
Referat blev derefter godkendt. 
 
Hovedbestyrelsen 02/05 
SD tog ad notam, at vedligeholdelse og ny indkøb af dommerjakker fra 2007 påhviler 
SDs kasse. I 2006 vil SDs budget blive udvidet med anskaffelsessummen og således 
ikke være en udgift for SD.  
Referat taget til efterretning. 

 
2) Diverse referater 

MX 04/05: 
KL bemærkede, at SD MX vil tilpasse cross reglementet, således at en kører ikke kan 
resultatberegnes, såfremt køreren kommer i mål uden transponder på cyklen. Dette 
vil ikke blive indført i Road Racing-regi. 
Referat taget til efterretning. 
 
Øvrige referater taget til efterretning. 
 

3) Ansøgninger og breve 
RRF har tilskrevet SD omkring de polske deltagere i DM for Store Cykler. RRF mener 
ikke, at deres cykler overholder det danske reglement og derfor ikke skal tælle med i 
DM regnskabet. For at få DM point skal køreren overholde det danske reglement. 
På kørermødet inden starten blev dette desuden meddelt deltagerne. 
SD fastholder derfor at de polske kørere ikke skal tælle med. 
 
En bornholmsk kører har fået mulighed for at træne ved Rønne Lufthavn. En 
træningsleder uddannes og banen godkendes, så forsikringsforholdene er på plads. 
Arne er tovholder på dette. 
 
DCD ønsker en låneordning omkring finansieringen af restbeløbet til det nye 
tidtagningsanlæg. SD RR og DCD indgår aftale omkring tilbagebetalingen. Pengene 



stilles til rådighed fra Hovedkassen. KM og BKS får det formelle bragt på plads. 
 

4) Kalender- og Reglementsudvalg 
SD besluttede at nedsætte et kalenderudvalg med en repræsentant  fra de 
løbsarrangerende klubber og Knud som SDs kalenderansvarlige. Udvalgets opgave 
bliver at koordinere terminer og kriterier for det kommende års løb. Der indkaldes til 
møde den 9. august på Hejse Kro kl. 19.00. Fra SD deltager KJ og KM. SA udsender 
invitation. 
 
Omkring hvilke løbsklasser der skal køres i 2006, tages dette op på næste SD-møde i 
august. SDs medlemmer forbereder sig hver især med forslag. 
 
PJ og KL udgør reglementsudvalget i år. KL indkalder til det første møde. 
 

5) Diverse løb 
De små klasser har svært ved at overholder støjgrænserne. Pocket Bike kørerne 
arbejder seriøst på at få bragt støjen ned, mens scooterkørerne har svært ved at 
overholde støjgrænsen. Dette er et problem, der skal findes en løsning på. SD beder 
Miniudvalget om at komme med et løsningsforslag. 
 
DCD har forespurgt om, hvorvidt de skal indsende tillægsregler, såfremt en DM 
afdeling afvikles sammen med et svensk mesterskabsløb. Da der er tale om et DM 
arrangement skal der indsendes tillægsregler og betales løbsafgift. 
 
Fra Svemo er der kommet et forslag om et NM i Dragracing. Umiddelbart er SD 
positiv overfor dette. BKS arbejder videre med initiativet. 
 

6) Dommerrapporter 
Dato Sted Stævne Dommer Bedømmelse af stævnet Protester Arrangør
23-24 April 
Ring Knudstorp 
DM 1 Store Cykler 

Jørgen 
Bøgvald 

Velafviklet med skønhedsfejl  RRFyn 

30 April – 1 Maj 
Jyllandsringen 
Challenge 600 

Arne 
Christiansen 
D 4003 

Velafviklet 
Ulrik Hasager fik bøde på 500 kr. for at 
kører forbi sort /orange flag  5 gange         

 AMK 

23 April 
Skærbæk 
DM 1  RRH open 

Jan Eriksen 
D 1470 

Afviklet officialsbesætning var en del 
tynd. Tal på Pocket Bike er meget dårlig. 
 

 RRH 

29/30 April -1 Maj 
Ring Knudstorp 
Nordic Classic 

Villy Poulsen CRRDK mangler helt klart erfaring til et 
stævne af denne karakter. 

 CRRDK 

7-8-Maj 
Tor Porzan 
DM 2 Store Cykler 

Kaj Lehmann Godt arrangement på god bane, der dog 
er lidt ujævn i asfalten. De polske officals 
håndterer stævnet fint i samarbejde med 
RRFyn, som har en tolk der taler dansk. 

 RRFyn 

7-8 Maj 
Sindal Flyveplads 
DM 1 Drag Racing 

Ejgil Solkær Et godt afviklet stævne, som dog havde 
nogle start vanskeligheder på grund af 
bane klargøring 

 DCD 

14 -15 Maj 
Padborg Park 
Challenge 600 

Lis 
Johannsen 

Godt Stævne uden de store anmærkning 
god styring af Mc-delen 

 AMK 

14 Maj 
Asserballe 
DM 2  RRH open 

Konrad 
Johannsen 
D9638 

Meget forvirret. Manglede underskrifter  
fra kørerne der var anmeldt pr. mail / tlf. 
Kontrol af ildslukker ved hver team, der 
blev givet flere advarsler.   

 RRH 

21 – 22 Maj 
Jyllandsringen 
NM / SO 

Ejgil Solkær Velafviklet med små justering  AMK 

28 – 29 Maj 
Padborg Park 
DM 3 Store Cykler 

Erik Nøjsen Problemfrit 1 protest 
Afvist 

RRFyn 



4 Juni 
Mosten TT 
Classic Cup 1-2 

Villy Poulsen Veltilrettelagt, velafviklet, men skæmmet 
af meget regn. 

 CRRDK 

11 –12 Juni 
Jyllandsringen 
Challenge 600 

Jørgen 
Kristoffersen 

Velafviklet, bortset fra lidt langsomme 
sving officals. 

 AMK 

18 Juni 
Asserballe 
DM 3 RRH open 

Kaj Lehmann 
D3458 

Stævnet blev afviklet uden problemer, 
selv om officials var nye fungerede de 
godt. Christian Laursen blev udelukket af 
sidste afdeling af RRH Open på grund af 
ulovlig cykel. 
 

2 
protester 
Afvist. 
Gebyr 
tilbage 
betalt 
 
 

RRH 

25 –26 Juni 
Sindal Flyveplads 
DM 2 Drag Racing 

Bjarne 
Kryger 
Sørensen 

  DCD 

26 Juni 
Albertslund 
DM 4   50/80 cc 

Arne 
Christiansen 

Veltilrettelagt – velafviklet.  
Allan Bergenstoff blev udelukket fra 
resultat listen, på grund af på kørsel af 
anden kører. 

 RRKV 

 
7) Møder med klubberne 

De klubber, der ikke har været indkaldt til møde indkaldes snarest. KM er tovholder på 
dette. 
 

8) Næste møde 
Næste møde holdes den 17. august 2005 på Hejse Kro. 
 

9) Eventuelt 
Intet af referere. 
 
Referat udsendt den 14. juli 2005. 
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