
 
 

Road Racing 06-05 
 
 

SDB RR møde 4-2006, 20. Juni kl. 18.00 på Hejse Kro i Fredericia. 
 
Til Stede: Knud Møller (KM), Kaj Lehmann (KL), Arne Christiansen (AC), Steen Pedersen (SP), 
Orla Madsen (OM), John Klint (JK) 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 referat 

Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer. 
 
SD finder det beklageligt, at et privat firma, Svingteknik.dk arrangerer træning i forbindelse med 
DM løb og dermed profiterer af, at en DMU klub arrangerer løb på samme bane - i samme 
weekend. Løbs arrangøren får dermed ikke mulighed for at have en indtægt ved at stå for den 
pågældende træning. 
SD finder det desuden meget beklageligt, at en klub søger en træningstilladelse for den 
kommercielle partner og dermed er ukollegial i forhold til resten af klubberne. 
 
Det kommende reglement vil blive tilrettet, således at det ikke er muligt for kørere med DMU-
licenser at deltage i dette. 
 

2) Diverse referater 
Taget til efterretning. 
 
Steen Pedersen opfordrede til, at man i lighed med SD BMX, skal arbejde mere med værdier i 
arbejdet med SDs visioner og strategier. 
 
Referat fra Miniudvalget 
SD påpeger, at de af Michael Bache og Søren Frederiksen foreslåede klasser ikke kan 
godkendes midt i en sæson. 
 

3) Ansøgninger og breve 
Intet at referere. 
 

4) Diverse løb/Dommerrapporter 
 
Dato Sted Stævne Dommer Bedømmelse af stævnet Protester Arrangør
30. april 06 
Rødby Go-kart 
DM 1 små cykler  

Arne 
Christiansen 
D 4003 

Velafviklet uden problemer 4 
protester i 
pocket 
bike 
senior. 

RRKV 

29/30. april 06 
Jyllandsringen 
Challenge 600 

Lis 
Johannsen 
D6808 

Godt Stævne, ingen problemer. Der blev 
givet dispensation til Triumph da den 
ikke officielt er godkendt til klassen.           

 AMK 
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28-30. april 06 
Ring Knudstorp 
NM Classic 

Poul Erik 
Sørensen   
D1494       

Godt arrangement, hvor alt virkede som 
det skulle. Få officials, men det virkede.  

 CRRDK 

7. maj 06 
Asserballe 
DM 2 små cykler 

Poul Erik  
Sørensen 
D1494 

Har ikke modtaget dommerrapporten.  RRH 

12. maj 06 
Lockarp Sverige 
DM 3 små cykler 

Arne 
Christiansen 
D 4003 

Afviklet, men med meget få officials.  RRKV 

19-21. maj 06 
Sindal Flyveplads 
DM 1 Drag Racing 

Arne 
Christiansen 
D 4003 

Alt kørsel til DM 1 blev aflyst søndag 
kl.12.00 på grund af regnvejr. Tidtagning 
kom først til at virke om søndagen kl. ca. 
10.30. Det er meget uheldigt, at man 
først begynder at stille tidtagning op 
lørdag morgen, hvor man skulle til at 
bruge det. 

 DCD 

20-21. maj 06 
Padborg Park 
Challenge 600 

Jørgen 
Bøgvald      
D 3675 

Udmærket – men der er ting der kan/bør 
forbedres. 

 AMK 

27-28. maj 06 
Tor Porzan PL 
DM 1 store cykler 

Erik Nøjsen Velafviklet uden de store problemer.   RRFyn 

3 - 4. juni 06 
Jyllandsringen 
Challenge 600 

Lis 
Johannsen  
D 6808 

Godt og velafviklet stævne  AMK 

3 - 4. juni 06 
Jyllandsringen 
NM /SO 

Lis 
Johannsen  
D 6808 

Godt og velafviklet stævne med nye 
gode indslag: Cannonball og Speedway. 
Dog var officials ikke så opmærksomme 
på overhalinger for gult flag. Dette kunne 
være bedre. 

 AMK 

3. juni 06 
Mosten TT 
DM Classic 
 

Poul Erik 
Sørensen 
D 1494 

Afviklet.  CRRDK 

11. juni 06 
Skærbæk 
DM 4 små cykler 

Ejgil Solkær Aflyst på grund af, at der ikke var sendt 
tillægsregler til godkendelse.              
Ingen Stævneleder, Samaritter og 
polititilladelse. 

 RRH 

2 – 4. juni 06 
Vandel 
DM 2 Drag Racing 

Arne 
Christiansen 
D 4003 

Velafviklet. Tidtagningen lever ikke op til 
de krav der står i vores reglement. 

 DCD 

 
 
Noter: 
 
Ved DM 1 for store klasser var der kun en tidtagning inden løbet, men ifølge reglementet har 
kørerne ret til mere. 
 
DM 2 for store klasser på Padborg Park kørte som det skulle. Der var dog lidt problemer med 
tidsplanen, men det skyldtes at der var mange tilmeldte i bilklasserne. 
 
DM 2 Mini i Asserballe. Ingen radioer og ingen samaritter. Tidsplanen var ikke i overensstemmelse 
med reglementet. Protest indgivet og tidsplan ændret. Støjkontrol. 30 advarsler givet inden frokost. 
 
DM 3 Mini på Lockarp. Gik meget godt, men der var småfejl. Arrangementsmæssigt forløb det fint.. 
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DM 4 Mini på Skærbæk blev aflyst i sidste øjeblik af RRH på grund af, at formalia ikke var i orden. 
Dette er meget uheldigt, og må ikke gentages. SD har været i kontakt med klubben, som 
udfærdiger en beklagelse som bringes i kommende Motorbladet og på hjemmesiden. Internt i 
klubben har hændelsen fået følger, idet klubbens hidtidige formand trækker sig fra posten.  
Startgebyrer og transponder penge bliver tilbagebetalt fra RRH til kørerne.  
SD besluttede at pålægge klubben en aflysningsafgift på kr. 300,- i bøde i henhold til reglementet. 
 
Steen Pedersen fik til opgave at være meget opfølgende overfor klubben, så en tilsvarende 
situation ikke opstår igen. 
 
SD besluttede at Kaj Lehmann bliver ny transponderansvarlig. Kaj tager kontakt til den tidligere 
ansvarlige Lotte Tirsgaard - for at igangsætte en overleveringsforretning. 
 
Classicløb på Mosten. Der var en generel mangel på officials. 
 
5) Resultatformidling på DMUsport/Mylaps 

Desværre fungerer resultatformidlingen fra DM Små Klasser ikke på hjemmesiden. Dette er 
langtfra tilfredsstillende. Ifølge Knud Møller så skyldes den manglende formidling, at 
resultaterne fra løbene ikke kommer ham, som ansvarlig, i hænde. En årsag til dette kunne 
være at tidtagerne ikke er i stand til at fremsende disse i det ønskede format. Derfor blev det 
aftalt, at Knud Møller til den kommende DM afdeling samler de aktuelle tidtagere til 
kursus/møde. 
 

6) Økonomi 
Intet at referere 
 

7) Udviklingsprojekt/Elitesatsningen 
Det ser spændende ud. Mange af de unge kørere i 80 cc ser meget lovende ud. 
 

8) Næste møde 
Næste møde holdes den 22. august 2006. 
 
Udsendt den 23. august 2006 
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