
 

 
 

Road Racing 05-04 
 
SDB RR møde den 17. August 2004 kl. 18.00 på Hejse Kro i Fredericia. 
 
Til stede: Knud Møller (KM), Kaj Lehmann (KL), Arne Christiansen (AC), Allan Goltermann Bak 
(AGB), Bjarne Kryger Sørensen (BKS), Orla B. Madsen (OBM) og Søren Andersen (SNA) - 
referent. 
 
Fraværende: Ingen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste referat(KM) 
SD RR 04-04:  
Ansøgning om økonomiske midler til Kenni Aggerholm og Thomas Rebien til Eliteudvalget. 
Disse er ikke blevet bevilliget. 
Der holdes Stævnelederseminar den 31.oktober i Odense. 
Referat godkendt. 
 

2. Diverse referater(KM)  
SD MX 05-04: 
Referat taget til efterretning. 
 
HB 04/04:  
Referat taget til efterretning. 
 
Møde i Eliteudvalget 02-04:  
Referat taget til efterretning. 
 

3. Breve, protester og ansøgninger(KM) 
Brian Fynbo, RRF har fået dispensation til A-licens. 
 
Bent Jespersen har kommenteret løbsafviklingen ved Dragbikeafdelingen i Sindal.  
Bjarne Kryger Sørensen informerede om løbet. 
Der var desværre problemer med tidtagningen om søndagen, hvorfor man var nødt til at 
aflyse løbet. Kørerne fik mulighed for at startpengene retur, men kørerne besluttede 
egenhændigt at donere pengene til et nyt tidtageranlæg. 
Bent opponerer imod, at de ikke har fået points for løbet, men det er SDs holdning, at man 
ikke skal tildele kørere points, når et løb aflyses. Der var desuden usikkerhed om 
tidtageranlæggets troværdighed. 
 
DM-afdelingerne i Hirtshals og Sindal er begge blevet aflyst. De to gennemførte DM-
afdelinger er tællende for DM placeringerne.  
 
Et mindre antal DMU-kørere er blevet anklaget for at passe en person op efter et løb på en 
rasteplads ved en motorvej. SD har modtaget en anden version af hændelsen og ønsker 
ikke at foretage sig yderligere. 
 

4. Elitesatsning/Landstræner 
Chris Jensen havde fremsendt en status over Danish Road Racing Team til formanden. 
Knud Møller refererede herfra. 
 

5. Løbsklasser i 2005(AC) 
AC havde til seneste møde udarbejdet et oplæg til næste års løbsklasser. SD besluttede 
sig for følgende klasser i 2005: 
 



Superbike A og B 
Supersport 600 A 
Stocksport 600 A 
Stocksport 250/400 A og B 
Stocksport, 125 junior, 14 - 20 årige 
Stocksport, 125 senior, 20 år og opefter 
Rookie II, 401 - 600 cc 
Rookie I, 100 - 400 cc 
 
Derudover bedes Miniudvalget om at komme med deres ønsker til løbsklasser for det 
kommende år.  
 

6. Økonomi(KM) 
Intet at referere. 
 

7. Diverse løb(KM) 
Snart skal aftalerne omkring Challenge Cup i 2005 forhandles på plads. SD tog en snak 
om, hvilke krav der skal stilles. Der er ønske til længere køretid og placering af samme skal 
ændres. I år har DMUs kørere ikke været prioriteret i planlægningen af tidstabellen. 
  

8. Mini udvalg 
Intet at referere. 

 
9. Dommerrapporter(AC) 

Intet at referere 
 

10. Eventuelt 
Intet at referere. 
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