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Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

Referat fra SK møde: 16. februar 2020, kl. 14.00 Møde 02-20.  

Sted: Skype 

Deltagere: 

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

havde ferie.  

Referent: Jesper Holm 

Dagsorden  

1. Afvikling af DM i SSP300 klassen 

2. Økonomisk ansvar i forbindelse med FIM E mesterskab Classic på Ring Djursland 

3. Eventuelt 
 
Ad. 1. SSP300.  
Efter kontakt til forældre til deltagere i SSP300 klassen har det vist sig, at det kan blive vanskeligt at passe 
klassen ind i nogle af stævnerne for de store RR klasser. 
Imidlertid afvikler SVEMO i lighed med i 2019 et åbent svensk mesterskab for klassen med 6 afdelinger. Her 
vil kørerne gerne deltage, da der er et ganske stort felt af nordiske kørere, der deltager. 
Det er derfor besluttet, at det danske mesterskab i SSP300 i 2020 afvikles sammenmed det svenske 
mesterskab, dog sådan at kørerne også skal deltage ved DM stævnet på Jyllands Ringen 28. juni, som også 
vil tælle med i DM 2020. 
Klassen vil blive afviklet efter det tekniske reglement fra SVEMO, og ved de svenske stævner, vil det være 
det svenske sportsreglement, som gælder. DMU vil ikke sende dommer til disse stævner, idet kørerne vil 
være underlagt beslutninger i SVEMO’s  stævnejury. 
Kørerne betaler deltagerafgift til SVEMO, og der opkræves ikke afgift til DMU for deltagelse i de svenske 
afdelinger. 
DMU vil snarest revidere RR reglementet 2020, så afsnittet om SSP300 afspejler denne beslutning. 
 
Ad. 2. FIM E CV mesterskab 
Classic stævnet 1. – 3. maj på Ring Djursland dækker EM, NM og DM. 
Da der har været uklarhed om, hvordan omkostningerne til det organisatoriske arbejde fordeles, er det 
præciseret nedenfor: 
 

Afregning Omkostning Hvem betaler 

Jury Præsident Hotel, Transport, Ophold FIM / FIM E / UEC / UCI 

FMN Jury member – DMU medlem af juryen Hotel, Transport, Ophold SK 
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All Officials (ex. Environmental official) Hotel, Transport, Ophold Arrangør 

Environmental Official – miljø official med 

FIM licens 
Hotel, Transport, Ophold DMU Miljøudvalg 

Sekretær 
Sekretær til at skrive referat på 

engelsk fra jurymøderne 
Arrangør 

Banesyn Afgift og Syn Arrangør 

Løbsafgift til Int. Forbund Afgift Arrangør 

Løbsafgift for NM og DM Afgift 4.000 kr. Arrangør 

 
 
Ad. 3. Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
16.02.2020 Jesper Holm 
 


