
 

 
 
 

RR 05/06 
 

SD RR møde tirsdag den 22. august 2006 kl. 18.00 på Hejse Kro ved Fredericia. 
 
 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), Steen Pedersen(SP), Orla 
Madsen(OM), Pia Petersen(PP), John Klindt(JK) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Elitemanager Allan Goltermann Bak deltog desuden under punkt 2. 
 
Fraværende: Ingen 

 
Dagsorden: 
 

1. Udviklingsprojekt/Elitesatsningen med Allan Bak 
SD havde inviteret elitekoordinator Allan Goltermann Bak til at gøre status for sæsonen på 
nuværende tidspunkt. Kørerne opnår de bedste resultater i mange år. 
Robbin Harms er således nummer 4 i VM Supersport serien. Robbin fortsætter i teamet til 
kommende sæson. 
 
Steven Tirsgaard ligger nr. 2, Steen Hansen ligger nr. 3 i EM Stocksport 600 serien. 
 
Kenni Aggerholm er blevet støttet med midler til at køre EM-serien, hvor målet har været en 
EM medalje. På nuværende tidspunkt ligger Kenni nummer 15 i EM 250 serien, uden 
chance for medalje. Kenni ligger nummer 2 i det åbne italienske mesterskab. Det lykkedes 
af få et Wild Card til VM-løbet på Brno-banen. Kenni blev nummer 19 ud af 26 startende.  
Søren Jacobsen ligger nummer 5 og Kenni Tirsgaard nummer 2 i den tyske 
mesterskabsserie. 
 
Der uarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der er elite og hvilke der er 
bredde. Spørgsmålet er, hvilke aktiviteter, der er elite og hvilke der er bredde i 2007. 
 
Det blev besluttet, at der snarest skal afholdes en træningssamling for 80 cc kørere. 
 
Allan og Steen udarbejder et koncept for udviklingen af 80 cc kørere. 
 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat og dagsorden godkendt uden kommentarer. 
 

3. Diverse referater 
Intet at referere. 
 

4. Ansøgninger og breve 
Der er kommet spørgsmål fra DCD omkring erhvervelse til internationale licenser i 2008. 
Klubben ønsker at afholde et EM-løb i 2008 og skal i denne forbindelse bruge licenserne. 
SD bevilligede at betale for to deltagere. 
 
Brev fra Allan Goltermann Bak, som har haft en personlig kontrovers med Chris Jensen, 
som efter sigende, har udviklet til trusler fra begge sider. Episoden finder SD uacceptabel, 
hvad enten årsagen skyldtes denne ene eller den part. 
Der er meget divergerende opfattelse af, hvad der er sket. Tingene accelererede og hvem 
der har ansvaret for episoden fortoner sig i påstande. 



Med baggrund i dette vælger SD, at der ikke foretages sanktioner i sagen, men opfordrer 
de indplacerede til at få talt ud om sagen - og klare den i mindelighed. 
 
Til det nordiske møde deltager:  
Dragracing: Pia Petersen 
Classic: Jens Folmer Kroon 
Road Racing: Knud Møller, Steen Pedersen og Kaj Lehmann. 
 

5. DM 2007 
Sportdivisionen havde ikke fået gennemlæst oplægget fra arbejdsgruppen inden mødet, så 
derfor blev det besluttet, at oplægget skal være gennemlæst til den 5. september og 
tilknyttede kommentarer tilsendes Kaj med deadline samme dato. 
 
Tre nye DM klasser i Classic blev vedtaget som DM klasser for 2007: 
Klasse 0: Før 1948 
Klasse 5: Formula 80-87 
Klasse 4: Forgotten era.  
 

6. Dragracing 
Der er problemer med pointstillingen på nettet for Dragbike DM. Ifølge Alment reglement er 
det tidtagerchefen, der er ansvarlig for pointberegningen. Pointberegningen tilsendes så 
Knud Møller som uploader tallene på hjemmesiden. 
 
DCD ønsker at upgradere et par officiallicenser til henholdsvis D - og S –licens, da der er 
mangel på officials til løbene. SD besluttede at dispensere for Palle Lind og Pia Petersen, 
forudsat at de deltager i de førstkommende D - og S kurser. 
 

7. Ubu / Miljø /  HB referat 
Det er SD’s opfattelse, at officialkurserne fra og med T-licens holdes af Uddannelses- og 
breddeudvalget. 
 

8. Miniudvalget 
På grund af samarbejdsproblemer med Miniudvalget ønskede udvalget SD’s opbakning til 
at Michael Bache ikke længere skal sidde i udvalget. Denne opbakning fik Miniudvalget. 
 

9. Dommerrapporter 
Intet at referere 
 

10. Status transponder / tidtagningsudstyr 
Kaj har modtaget transponder-udstyret fra Lotte Tirsgaard. Kaj skal have tingene opgjort og 
koordineret med Jan Rodtwitt, så økonomien kommer på plads. 
 

11. Økonomi 
Knud redegjorde for økonomien pr. 30. juni. Pt. er man kr. 90.000,- efter på indtægtsiden, 
Men der mangler betydelige indtægter på transponderkontoen. 
 

12. Næste møde 
Næste møde holdes den 21. september 
 

13. Eventuelt 
Intet at referere 

 
 
 


