
 
 

Road Racing 07-05 
 
 

SDB RR møde 6. december 2005 kl. 17.00 på Hejse Kro i Fredericia. 
 
Til Stede: Knud Møller(KM), Kaj Lehmann(KL), Arne Christiansen(AC), Steen Pedersen(SP), Orla 
Madsen (OM) og Søren Andersen(SNA) - referent. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Forud for mødet havde SD indkaldt de løbsarrangerende klubber til møde omkring løbskalender for 
2006. Et meget konstruktivt møde, hvor der var velvilje til at hjælpe hinanden for at få terminerne 
på plads.  
Der mangler endnu et par terminer, men overordnet set ser det positivt ud. 
 
Knud startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden og referat 

Henvendelse fra en ny Pocket Bike Klub på Fyn. Dette bliver sat ind under punkt 6. 
 
SD havde en række spørgsmål vedrørende børneattester. SA redegjorde for regler og 
arbejdsgange.  
 
Bjarne Kryger Sørensen har trukket sig fra SD af personlige årsager. 
SD beklager dette. Da der ikke er valgt mere end en suppleant og Steen Pedersen indtrådte, 
da Preben Jensen trak sig, vil SD mangle et medlem frem til årsmødet. 
 

2) Ansøgninger og breve 
Knud Møller opdaterer listen med A-kørere og fremsender den til Søren Andersen. 
 
Robin Harms har fremsendt en ansøgning omkring SDs støtte til, at Robin kan modtage hjælp 
fra Team Danmarks behandlingssystem. SD er indstillet på dette, men der mangler at blive 
udarbejdet en diciplinanalyse for at Team Danmark for at dette kan blive aktuelt.  
Kaj Lehmann rykker Allan Goltermann-Bak for at høre, hvor langt man er kommet i arbejdet 
med denne. 
 

3) Reglement 2006 
Kaj Lehmann har fremsendt rettelser til Alment Reglement den 5.december. Der arbejdes på 
højtryk med grenreglementet. 
 
Superstockreglement skal oversættes til dansk. OM. Knud Møller er tovholdere for dette. 
 
Miniudvalget foreslår SD, at pointsystemet ændres, således at der altid gives fulde point, 
uanset deltagerantallet i klasserne. Begrundelsen er, at man ved nuværende regel ved 
deltagelse i få løb med over 7 deltagere kan vinde en klasse. En ændring af pointsystemet vil 
være med til at sikre flere deltagere til stævnerne. 
SD besluttede, at dette gælder for alle klasser for 2006. 
 
For at en kører kan opnå points skal køreren have gennemført minimum 2/3 af løbet. 
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4) Budget 2006 
Knud havde fremsendt et budgetforslag, som blev gennemgået af SD. Budget godkendt 
 

5) Næste møde 
Næste møde holdes den 15. februar 2006. 

 
 
Udsendt den 24. februar 2005 
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