
 

Nyt fra SK-RR - december 2020 

I samarbejde med AMK er der kommet en kalender op at stå i 2021 for store cykler, måske ikke så 

tyk, som nogle kunne ønske sig - det var det muliges kunst. 

• D. 30/4 & d. 1/5 & d. 2/5: EM/NM/DM på Ring Djursland - Classic. 

• Midt i maj på Padborg Park - DM Classic og Moderne (dato kommer). 

• D. 26/6 & d. 27/6: Jyllandsringen - DM Classic og Moderne. 

• D. 4/9 & d. 5/9: Ring Djursland - DM Classic og Moderne. 

• D. 2/10: Jyllandsringen - AMK åbent klubmesterskab. 

_____________________________________________________________________ 

 

Mini Road Race 
Planerne er, at vi igen i 2021 kører sammen med Zenergy Racing. Nærmere info om klasserne 

kommer senere, men vi vil opfordre på det kraftigste til, at så mange som muligt kommer med en 

tilbagemelding om, hvad/hvilke klasser, de påtænker at stille op i, så vi kan danne os et billede af, 

hvad vi har at gøre med. Kontakt: Klint.john@sport.dk 

 

• D. 18-21 april, Slovak Karting Center, SK 

• D. 22-23. maj. Skærbæk, DK 

• D. 14-16 maj, Asserballe, DK 

• D. 4-6 juni, Thy, DK 

• D. 2-4 juli, Vojens, DK 

• D. 30. juli–1. august, Asserballe, DK 

• D. 3-5. september, Skærbæk, DK 

_____________________________________________________________________ 

 

Licenser 2021 

Efter flere drøftelser i Hovedbestyrelsen, og at SK-RR har lyttet til kørerne, er det lykkedes at 

nedsætte licensprisen i 2021 til 1800 kr. - en reduktion på 500 kr. 

Også i 2021 vil det være muligt at købe indslusningslicenser til 300 kr., hvis man er ny i sporten 

eller hvis man ikke har haft DMU-licens i +3 år. Har man købt indslusningslicens i 2020 efter 1. 

august, er det som nyt også muligt at købe en indslusningslicens igen for hele 2021 fra 4. januar. 

 

 

mailto:Klint.john@sport.dk


 

DM medaljer 

Da der stadig ikke er mulig at mødes, kan vi desværre ikke overrække DM medaljerne fysisk. 

Derfor bedes du, som er mester, at sende din adresse til SK.RR Formand Jan Robert, 

jmeriksen@mail.tele.dk, så sender han den med Post Nord. 

 Herfra et ønske om en glædelig jul og godt nytår.  

 Ses på asfalten 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
Jan Robert Eriksen 
Sportskommission Road Racing & Drag Racing, Formand/Chairman 
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