
 

 
 

RR 06/06 
 

SD RR møde torsdag den 21. september 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. 
 
Knud Møller startede med at byde velkommen til møde, hvorefter man gik over til dagsordenen. 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 
Referat fra seneste møde og dagsorden blev godkendt uden kommentarer. 
 

2) Ansøgninger og breve 
- Anker fra Bo Steffensen og Ole Rasmussen fra DM i Rødby den 3. september 2006 blev 
behandlet. 
Begge kørere anker over at blive diskvalificeret efter at have overhalet for gult flag ved 
ovennævnte arrangement. 
Som dokumentation havde kørerene, udover selve protesten, medsendt en videooptagelse 
på DVD.  
 
DMU’s Ordens- og Amatørudvalg har tidligere besluttet, at udvalget ikke benytter TV-
optagelser i forbindelse med sagsbehandlinger, men at det udelukkende er det skriftlige 
materiale, samt eventuelt vidneudsagn fra officials og kørere, der benyttes. 
 
Ifølge reglementet er det tilladt at overhale en væsentlig langsommere kører under 
følgende konditioner: 
Jævnfør Road Racing reglementet defineres at ”væsentlig langsommere” er en kører, der 
overhales med en omgang eller som ved håndsoprækning markerer, ved eksempelvis 
maskinskade, at han er væsentlig langsommere kørerende. 
 
Ved gult flag skal køreren slække på gassen og blive bagved den forankørende med 
mindre ovenstående forhold gør sig gældende. 
 
På baggrund af dette vedtog SD, vedrørende Ole Rasmussen, at protesten ikke kan tages 
til følge, da kørerne er på omgangshøjde med Ole, da Ole foretager overhalingen. 
 
SD vedtog vedrørende Bo Steffensen, at protesten bliver taget til følge, da passagen sker 
af en væsentlig langsommere kører, der overhales med en omgang. 
 
Brevet fra Henrik Berendt, hvori Henrik kommenterer ting i seneste referat. 
SD har taget Henriks brev til efterretning 
 
Brev fra Ejgil Solkær om økonomisk støtte til en tur til EM afdelingen på Cartagena. Henrik 
Nørgaard har meddelt, at hovedkassen gerne vil dække 50 % af udgiften, men SD ønsker 
ikke at bidrage økonomisk. 
 
Brev fra Ejgil Solkær, som anker over, at han som dommer ikke har modtaget den 
underskrevne DTC kontrakt mellem DMU og DTC /v. Peter Elgaard forud for løbene.  
SD er af den holding, at kontrakten ikke har relevans for dommergerningen og derfor vil 
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den ikke blive tilsendt dommerne forud for løbene. 
 

3) Forslag til ny DM Struktur 
SD gennemgik det af arbejdsgruppen udarbejdede konceptforslag til den fremtidige 
afvikling af DM´erne. I Arbejdsgruppen har der både siddet repræsentanter fra klubberne 
og SD. 
Forslaget vil blive tilrettet og præsenteret på det kommende D og S seminar. 
 
Af væsentlige rettelser i forhold til udkastet skal følgende nævnes: 
 

 Det har været fremme, at SD/DMU skulle være løbsarrangør, men det er forsat 
klubberne, der er løbsarrangør, og herunder sørger for de nødvendige tilladelser, officials 
mv., som vi kender det i dag. Økonomien i løbene er forsat klubbernes ansvar, men det 
bliver muligt at låne penge af DMU til betaling af depositum af banelejen. Pengene 
tilbagebetales efter løbets afholdelse.  
 

 Der skal ikke udbetales præmiepenge. Såfremt klubberne kan skaffe eksterne 
sponsorer, er det i orden at uddele præmier, men det skal ikke være en del af konceptet. 
Det er der ikke økonomi til. 
 

 Økonomisk er det stadig arrangøren, der har det økonomiske ansvar for løbene. 
 

 Der skal ikke være afgift på træningerne inden DM’erne. Det skal være muligt at træne 
uden at der skal betales for det. 
 

 SD bakkede op om klasserne i forslaget, dog ønskede kørerrepræsentanten at få anført 
i referatet, at han synes at ”Free for all” klasserne ikke er optimale, idet dette formentligt vil 
betyde færre forskelligartede motorcykler til stævnerne, hvorfor kørerrepræsentanten 
ønskede fortsat klasse delte løb, der dog godt i Rookie 1 kan køres sammen som i dag. 
 

4) Dragracing 
Ved et løbsarrangement på Mosten blev en norsk kører desværre dræbt. Løbet var et privat 
arrangement, arrangeret af Mosten MC, som ikke er medlem af DMU. Polititilladelsen er 
udstedt til denne klub.  
 
Kontoret er blevet kontaktet af en kører, som gør opmærksom på, at der ikke er blevet 
tildelt de reglementsfastsatte point for hurtigste tid i den første DM-afdeling. Pia svarede, at 
det er blevet meddelt pågældende, at tiderne desværre ikke er tilgængelige mere på grund 
af nedbrud i tidtagningssystemet. 
Søren har efterfølgende talt med vedkommende og informeret om ovennævnte. 
 

5) S og D Seminar 
Tidtagerkursus 
Der holdes møde med de løbsarrangerende klubber om DM 2007, søndag den 29. oktober 
Kl. 10.00, sandsynligvis på Fjelsted Skovkro. 
 
Der holdes tidtagerkursus lørdag den 4. november kl. 10.00 på Hejse Kro. 
 

6) Udviklingsprojekt/Elitesatsningen/Miniudvalget 
Steen Pedersen har været i kontakt med Allan Goltermann Bak omkring afholdelsen af en 
træningssamling for talenterne i 80 cc. Det har endnu ikke udmøntet sig i noget konkret, 
men det vil det gøre snarest muligt. En samling i Sverige kan være en mulighed. 
 

7) Næste møde 
Næste holdes torsdag den 26. oktober 2006. 
 

8) Eventuelt 
Intet at referere. 
Udsendt den 10. oktober 2006. 
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