
                 
 

Sportskommission Road Racing og Drag Racing 

 
Referat fra SK møde: 10. juni 2020, kl. 17.00 Møde 04-20.  
Sted: Fjelsted 
Deltagere: Jan Eriksen, Arne Christiansen, Jesper Holm, John Klint og Jesper Søe Bergmann  
 
Overdragelse fra Jesper Holm 
En stor del af formandens arbejde går med at sammensætte en kalender der tilgodeser alle klasser i både 
dansk og international kontekst. Desuden har det givet pote at pleje samarbejdet med især SVEMO, men 
også med KNMV (Holland), da det kan skabe gode muligheder for at afvikle nogle DM-afdelinger 
internationalt. JH tilbyder stadig at stå for disse kontakter, da han stadig er aktiv i FIM-Europas arbejde, 
hvilket SK takker ja til. 

 
Corona 
Som i resten af samfundet, har der været store udfordringer med at få noget som helst afviklet. Træning i 
mini har kørt i stykke tid, og det er rigtig positivt. Desværre må vi indse at træningsmulighederne for de 
store maskiner er stærkt begrænsede når udrejser bliver frarådet, vi håber derfor at den snarlige forøgelse 
af forsamlingsforbuddet vil give mulighed for at få afviklet de udsatte løb – især for de store klasser.  

 
DM status  
SK’s holdning er at der skal køres så meget som muligt, og der er velvillighed til at se på kriterierne for DM-
status. 
 
Moderne (3 styk tilbage - hvis de får start) 
Hvis der køres d. 28/6 kan vi godt holde en DM-serie sammen. Hvis der kan køres minimum 4 løb, så kan 
det kaldes et DM. Der vil blive kigget på forskellige muligheder for at få afviklet så mange løb som muligt. 
 
DM status Classic (2 styk tilbage - hvis de får start) 
Hvis d. 28/6 ikke kan køres, så kan der nok ikke blive kørt et decideret DM. Vi regner med at kunne melde 
noget ud sidst på måneden, når vi kender status for Jyllandsringen, og vi håber at en evt aflysning vil kunne 
give en køredag i efteråret, men det vil tiden vise. 
 
Mini status 
Kontrakten med Zenergy er stort set på plads ift afviklingen af DM Mini. Umiddelbart er første løb i starten 
af juli på Vojens, hvilket vi alle håber kan gennemføres. Der skal være en DMU-klub med som arrangør og 
ansvarlig, og det bliver sandsynligvis ASF. DMU sender dommer til stævnerne. 
Der skal arbejdes på at få mini-udvalget stablet på benene, hvor der skal være en repræsentant fra hver 
klub, så John Klint ikke sidder alene med alle beslutninger.  
 
D+S+TL seminar 
Bliver afholdt torsdag d. 1/10 2020 kl. 17-21. Afholdes på Fyn. Klubberne bedes gennemgå den vedhæftede 
liste over officials, og se hvem der stadig er aktive. Vi opfordrer til at så mange som muligt kommer med, da 
det vil gavne alle med erfaringsudveksling.  
 
Budget 



                 
 

Der har ikke været de store indtægter pt, men heller ikke de store udgifter, så vi forventer at budgettet for 
2020 holder. 

 
Air Fence 
Det besluttes at Djursland kan bruge det uden beregning i 2020. 
 
Næste møde  
Som situationen er lige nu med hyppige udmeldinger fra myndighederne, er vi nødt til at være fleksible mht 
møder især ang. Jyllandsringen. Næste fysiske møde bliver afholdt i Idrættens Hus i Brøndby, så 
sportskommissionen kan møde sekretariatet og gennemgå diverse procedurer. 

 


