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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Indkaldelse til SK møde: 4. februar 2020, kl. 15.00 Møde 01-20.  

Sted: Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 

Deltagere: 

Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint, Arne Christiansen, Jesper Søe Bergmann.  

Referent: Jesper Søe Bergmann 

Dagsorden  

1. Velkomst 

2. Repræsentantskabsmøde 2020 

a. Deltagerliste 

b. Dirigent og sekretær 

c. Kandidater til valg 

d. Tilpasning af dagsorden til aktuel situation, herunder især SK’s planer. 

3. Kalender 2020 

a. RR A 

b. RR B 

c. CV 

d. Mini RR 

e. DR 

f. SM 

4. Reglementsændringer 2020 

a. Tilpasning til Alment reglement 

i. Frister for indsendelser af tillægsregler. 

ii. Stævnelederens opgaver og kompetence 

iii. SSP300 teknisk reglement 

iv. Øvrigt 

b. Eventuel tilpasning af kapitel 31 Mini 

5. Økonomi 

a. Realiseret 2019 – specielt Mini RR 

b. Budget 2020 

6. Baneforhold, Fyns Motorsports anlæg 

7. Planlægning af D/S Seminar 28. marts 

a. Mødeleder  

b. Temaer 

c. Cases fra 2019 sæson 

i. Uheld på Djursland 
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ii. Miljøkrav – miljømåtter 

iii. Nye kørere – Eksempel fra Thisted 

iv. Dommer ved stævner i udlandet men anden FMN (f.eks. SVEMO) 

8. Dommere 

a. Opfølgning på beslutning fra seneste møde om ny dommer 

b. Dommerlisten for sæson 2020 

9. Eventuelt 
 
Efter mødet er der middag. 
 
Jesper Holm og Jesper Søe Bergmann 
23-01-2020 
 
Udkast til referat af SK RR Møde 01-20 d. 4. februar 2020 
Ad. 1. Formanden bød velkommen og gennemgår dagsorden.  
 
Ad. 2. Sportskommissionen foreløbige præsentation til repræsentantskabsmødet blev gennemgået og 
færdiggjort på de punkter der kunne færdiggøres. Indtil videre er der tilmeldt deltagere fra AMK, RRH, FMS 
og Asfalt Sport Fyn. Det blev aftalt, at Jens-Olaf Hersom fra DCD er dirigent til rep-mødet. Referent bliver 
DMU’s sportschef, Søren Normann Andersen. 
 
Ad. 3. Kalenderen blev gennemgået og den ser ok ud. Det er selvfølgelig altid uheldigt når der er 
sammenfald af stævner, men med den adgang der er til baner, kan vi ikke tillade os at sige nej. I tilfældet 
med Classic 50cc, hvor der er sammenfald mellem Våler og Breum, blev det besluttet at give DM-status til 
CV 50cc i Våler i forbindelse med de andre DM-klasser og NM. Der vil stadig være 50cc i Breum, men uden 
DM-status. 
Mini RR er endnu uvist, men der arbejdes på en løsning for 2020. 
Dragrace har desværre ikke umiddelbart en DM-serie for 2020. Vi respekterer klubbens restrukturering og 
tilbyder at støtte den hvis vi kan. 
SuperMoto kalenderen er stadig under forhandling, og afventer forhandling af banetid. 
 
Ad. 4. DragRacing er færdiggjort og tilgængeligt på dmusport.dk. Da vi venter på reglementer fra Norden og 
FIM-Europe er de resterende reglementet stadig på trapperne. Der er ingen reglementsændringer på de 
store moderne maskiner. SSP300 vil blive kørt efter FIM-Europes reglement, men dog med frit dækvalg.  
I mini afventes den endelige beslutning for afholdelse af DM. Såfremt der ikke bliver indgået en aftale med 
en promotor, så vil klasserne blive åbnet op for deltagelse af maskiner der opfylder det tekniske reglement. 
Der har til sæsonen 2020 været en del tilpasninger af det grenspecifikke reglement til Alment Reglement. 
Det betyder at der nu skal være indsendt tillægsregler senest 6 uger før afvikling af stævne, hvis denne frist 
ikke overholdes, kan der udstedes bøder. 
Stævnelederens kompetencer er ændret, så det nu kun er dommeren der kan udstede bøder og udelukke i 
forbindelse med et stævne. Disse, og andre, ændringer vil blive gennemgået på dommer-, stævneleder og 
træningsleder-seminaret d. 28. marts. Yderligere info vil blive udsendt. 
I forbindelse med afholdelse af stævner skal der være en DMU-klub som arrangør, med mindre der er 
udstedt en promotortilladelse. 
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Ad. 5. Regnskabet blev gennemgået i forbindelse med gennemgang af præsentation. 2019-sæsonen i Mini 
gav et gevaldigt underskud af flere forskellige årsager. Det anbefales ikke at lave lignende aftaler fremover. 
Budgettet kan variere afhængig af den endelige løbskalender, men er godkendt i den nuværende version. 
Der er bl.a. en lille håndfuld banesyn, der ikke er planlagt endnu. Mere info vil blive udsendt. 
 
Ad. 6. Status på den nye bane på Fyn er at den forhåbentlig snart er klar til godkendelse. Der er planlagt 
åbning d. 21. marts. De sidste curbs er næsten færdig, og der er lavet aftaler om afstribning. Der 
undersøges hvilke hegn der skal bruges for at kunne få en evt. international godkendelse. 
 
Ad. 7. Lørdag d. 28. marts er der D/S/TL-seminar. Seminaret vil blive afholdt på Fyn, og det blev sidste år 
besluttet at det er obligatorisk at deltage i 2 ud af 3 årlige kurser, hvis man vil beholde sin officiallicens. Vi 
opfordrer jer alle til at deltage i det første år, så vi alle kan blive klogere på status af reglementerne. 
Seminarerne bliver afholdt årligt med stort udbytte i andre sportsgrene, og da der i 2019 var nogle 
tvivlsspørgsmål omkring håndtering af reglementet, besluttede vi at indføre denne praksis igen. Det er også 
et godt forum for vidensdeling og generel sparring om hvad der fungerer og ikke fungerer, og om der er 
behov for reglementsændringer – kort sagt er det her vi kan snakke om tingene på en konstruktiv måde. 
Program og yderligere info vil blive udsendt snarest muligt, men alle bedes lægge datoen i kalenderen. 
Mødeleder bliver Jan Eriksen og årets temaer bliver i ikke prioriteret rækkefølge: 
1. Uheld på Ring Djursland - John Klint 
2. Miljøkrav – miljømåtte - John 
3. Officials ved promotorarrangementer – John 
4. Officials ved stævner i udlandet – Jesper H 
5. Nye kørere – procedurer før og efter løb, bl.a. pay-as-you-go (v. Jesper Søe Bergmann) 
6. Opgaver for hhv. dommer, stævneleder og træningsleder – Jesper H 
7. Reglementsændringer - John 
 
Ad. 8. Kalenderen for 2020 blev gennemgået og Arne sender dommerlister ud. Det blev, som tidligere år, 
besluttet at der kun sendes en dansk dommer til udenlandske stævner, hvis der er mere end 10 danske 
kørere tilmeldt. 
Christina Svensson fra AMK har søgt om at blive aktiv dommer, og hun skal med som ”føl” på 2 
arrangementer i 2020-sæsonen. Dette vil straks blive arrangeret. 
 
Ad. 9. Der var ingen punkter til eventuelt, så formanden takkede for god ro og orden. 
 
05.02.2020 Jesper Søe Bergmann 
 


