
 

 

RR-Nyhedsbrev juni 2021 

 

Ring Djursland 

EM/NM/DM d. 19/20 juni blev desværre aflyst i år. 

Men det lykkedes at få weekenden til et Trænings og PR-arrangement i samarbejde mellem Fonden Ring 

Djursland Motorsport, AMK og DMU. 

Dette arrangement blev super besøgt, og vi var desværre nødt til at lukke tilmeldingen før deadline – 

klasserne var fyldte. 

Der var cirka 160 kører samlet med masser af køretid, megavarmt, regn og socialt samvær. 

DMU var til stede med flyers og andet materiale, samt at alle deltagere blev støjtestet af DMU’s testteam. 

Lørdag aften var der 12 nye RR-kører til teoriundervisning og søndag var der 14, der tog baneprøven. 

Der blev givet cirka 60 nye DMU-licenser, så må vi håbe på, at nogle bliver hængende til næste DM og 

sæson. 

I pauserne var der sidevogns opvisning. Dette er 7 år siden, at disse ekvipager har kørt i Danmark - et frisk 

indspark, der trak mange ud af deres telte og op i pitten. 

En weekend der vil blive efterspurgt i mange år fremad. 

______________________________________________________________________________________ 

DM 2 på Jyllandsringen 26/27 juni: 

Arrangementet blev afholdt af AMK med hjælp fra AAS med den sædvanlige sikre hånd – parkering – 

tidtagning – løb, uden alvorlige styrt. 

Og igen med Corona restriktioner, som alle er ved at være lidt trætte af, solen skinnede dog. 

Der var cirka i alt 70 kørere og selvfølgelig med en del nye fra weekenden før. 

______________________________________________________________________________________ 

Se DM 2 i TV 

DM 2 fra Jyllandsringen vil blive sendt på TV takket være en aftale indgået med SK RR/AMK om at filme 

arrangementet på dagen. 



Det bliver et sammenklippet program, som kan vise Road Racing sporten frem og forhåbentlig øge 

interessen. Så husk at sige det videre og kig med selv hjemme i stuerne. 

Det vil blive sendt ca. 14 dage efter optagelsen på følgende kanaler: 

• TV3 Sport 1 

• TV3 Max 

• TV2 Midt-Vest 

• TV2 Lorry 

• TV2 Syd 

• TV2 Nord 

• TV2 Østjylland 

______________________________________________________________________________________ 

Kort Nyt 

Søren Holm (40144488), er blevet en del af SK-RR, Søren er formand for Maskinkomitéen i 

Classic og har desuden kontakten med de andre Nordiske lande (Classic), vi siger velkommen. 

AMK udleverede pokaler fra sæsonen 2020 på DM2 Jyllandringen, der er stadig mange, der 

mangler at blive afhentet. De resterende pokaler vil være at finde på DM 3, Ring Djursland i 

september, hvis de ikke er afhentet efter dette stævnet, betragter AMK resten som deres. - Mød 

op og få dem. 

Efter sommerferien vil SK-RR forsøge at lave en RR-dag i august, hvor alle er velkommen, 

hovedpunktet er: Hvordan for vi flere til at køre DM. 

NB: Classic 2B Air 50cc, vil blive en DM - klasse fra næste DM hvis reglementet overholdes. 

______________________________________________________________________________________ 

Skadesanmeldelser gøres digitale pr. 1. august 

Pr. 1. august overgår skadesanmeldelser i DMU til at blive digitale. Dertil vil det være den skadelidte kører 

eller dennes pårørende, der selv har ansvaret for at udfylde egen skadesanmeldelse. 

Skadesanmeldelsen vil fremover være til at finde på DMU’s hjemmeside og i top-menuen i DMU’s app. 

Læs mere om de nye procedurer for anmeldelse af skader her på dmusport.dk: https://dmusport.dk/digital-

skadesanmeldelse-pr-1-august/ 
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