
 

 

RR-Nyhedsbrev maj 2021 

 

Nye dommere 

Der blev afholdt S + D kursus d. 25. april. 

Dette resulterede i 3 nye RR-dommere, der dog mangler at komme ud som føl, før de får licensen. 

Alligevel tillykke. 

______________________________________________________________________________________ 

DM Padborg 

Det første DM for store maskiner blev afholdt på Padborg med deltagelse af 60 maskiner og nogle 

dobbeltstarter. Desværre kun over èn dag, lørdag d. 15. maj, som var en kølig dag, men med hele RR-

arrangementet i tørvejr. 

Arrangementet resulterede i at nedenstående klasser nu har DM status: 

• Classic 2B - 50cc Vandkølet 

• Classic 6 - 750cc 

• Classic 7A - Forgotten 

• Classic - 7C F2 

• Classic - 7D SB 

• Classic 7D - SS 

• Rookie 600 

Classic 4 + 5 ligges sammen fra næste DM, Jyllandsringen d. 26/27 juni og får derefter DM status, hvis 

reglementet overholdes. 

______________________________________________________________________________________ 

Kort Nyt 

AMK vil udlevere de pokaler, der skyldes fra coronaramte stævner i 2020 - 

forhåbentlig til næste DM. 

Husk: PR/Trænings arrangementet på Ring Djursland d. 19/20juni med masser af 

køretid. Læs mere her 

https://dmusport.dk/kom-til-road-racing-event-alle-kan-koere-med/
https://www.amk-racing.dk/galleri/
https://www.amk-racing.dk/galleri/
https://www.amk-racing.dk/galleri/
https://www.amk-racing.dk/galleri/


Tilmelding/betaling på AMK´s hjemmeside https://www.amk-racing.dk 

Husk: Næste DM på Jyllandsringen d. 26/27 juni, tidsplan kommer så hurtig som 

mulig. 

______________________________________________________________________ 

Mini 

Første løbsweekend af Mini Road Racing er kørt på Asserballe Gokart Center med deltagelse af 21 DM-

kørere. Totalt var der 105 kørere til stævnet, så desværre fik vi ikke endnu den større deltagelse af flere 

kørere som forventet bortset fra Super Moto klassen, hvor der var 12 DM-kørere. Så vi kan kun håbe på 

flere deltagere i Skærbæk, som er næste løb.  

Lidt synd for det var en rigtig god weekend og sjovt med så mange deltagere. Så de enkelte løb/klasser var 

fyldt godt op og der var nogle gode heat med masser af action.  

Husk, at hvis du købte indslusningslicens efter 1. august 2020, så kan du købe et nyt indslusningslicens 

gældende for hele 2021 også.  Dette kan gøres på DMU's hjemmeside https://dmusport.dk/koeb-

medlemskab-og-licens-2021/ 

 

 
 
Mvh. 
SK Road Racing 
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