
 

 

 

Dansk Classic Road Racing Maskinkomite. 

 
Referat  

 

Tid - Onsdag den 25.08.2021   kl 18.00     

Sted – Odense 

 

Mødet sluttede klokken 21:15 

 

Deltagere:  

Teddy Schultz  

Claus Tarum 

Danni Lau Nielsen 

Allan Poulsen 

Søren Holm 

 

Afbud: 

Per Bach 

  

01. Velkomst 

Og en burger fra grillen – venligst giv besked om i deltager, så køber jeg ind.   

 

Burger godkendt og indtaget 

 

02. Regnskab maskinkomiteen 2020.  

 

Kontoudskrift over perioden 30.12.2019 til 30.12.2020 udleveret ved mødet gennemset og underskrevet af 

mødedeltagerne.  

 

03. Godkendelse af medlemmerne i Maskinkomiteen 

 

Sportskommissionen har godkendt medlemmerne af maskinkomiteen. 

 

04. Kort referat fra DMU repræsentantskabsmødet 22.08.2021 

 

Søren gav en introduktion til DMUs repræsentantskabsmødet. DMUs årsrapport 2020 kan downloades fra 

DMUs hjemmeside under fanen ”referater”. 

 

Søren rundsender navnelisten på medlemmerne af den danske maskinkomite, klasserepræsentanterne samt 

Nordic Classic Road Racing Machine Committee.  

 

05. Flytte til anden klasse – info om hvordan vi håndterer 

 

Hvis en klasse ikke udskrives til DM pga. manglende tilslutning, kan der søges dispensation i maskinkomiteen 

til at køre med i en klasse højere, og man kan opnå point i løbene.  

 

06. Midlertidigt maskinkort – nødkort – info om hvad vi har gjort i 2021 

 



 

 

 

Maskinkomiteen fortsætter ordningen med, at der kan udstedes maskinkort på løbsdagen til nye motorcykler, 

der overholder reglementet til den respektive klasse.  

 

07. Proceduren for tildeling af point til DM 

 

Tidtager tildeler point. Teknisk kontrol skal meddele tidtageren hvem der IKKE kan modtage point i løbene. 

Det er eksempelvis ikke muligt at modtage point, hvis motorcyklen ikke er godkendt til klassen. Samtidig er det 

kun kørere med danske licenser og nyt nordisk maskinkort, der kan tildeles point i DM løb. 

 

Til Teknisk Kontrol skal der i langt højere grad følges op på eventuelle kommentarer på maskinkort, der er 

afstedkommet af eksempelvis Parc Fermé. Såfremt eventuelle krav ikke er afstedkommet, får maskinen stadig 

lov til at deltage i løbet, men kan IKKE tildeles point, indtil et nyt maskinkort er rekvireret.     

 

08. Maskinkomiteens forslag til reglementsændringer NMC 2021 

 

Maskinkomiteen har endnu ikke modtaget forslag til reglementsændringer NMC 2021. Teddy Schultz har et 

forslag desangående 500cc, som han planlægger at sende til maskinkomiteen. Til DM på Ring Djursland 4.-5. 

september afholdes der møde mellem maskinkomite og klasserepræsentanterne, hvor muligheden for at 

indsende forslag til reglementsændringer drøftes. 

 

Forslag til reglementsændringer NMC 2021 skal være maskinkomiteen i hænde senest fredag den 24. september 

klokken 12:00. NMC mødet afholdes 9.-10. oktober.  

 

09. Møde med klasserepræsentanterne på Ring Djursland 

 

Til DM på Ring Djursland afholdes der møde mellem maskinkomite og klasserepræsentanterne lørdag den 4. 

september klokken 16:00 i Tradiums lokaler.  

 

Søren Holm rundsender agenda til mødedeltagerne. Er en klasserepræsentant undskyldt, skal vedkommende 

finde en stedfortræder.  

 

10. Eventuelt.  

 

Kommentar mht. trackday som afholdt på Ring Djursland. Det vil være en fordel, at kørere inddeles efter 

hastighed løbende på dagen. 

 

Stor ros fra maskinkomiteen til mediedækningen af løbet på Jyllandsringen. 

 

  

 

 

 

 

  

 

   


