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DMU SK-referat, møde 22.01.2022 

Tilstedeværende: Jan Eriksen, John Klint , Arne Christiansen, Søren Holm og Søren Andersen (kortvarig via 

Teams) 

 

2021 

Vi kom ud og køre trods Corona nedlukningen. Yderligere en succes med besparelse i budgettet og succes 

med TV-spots. 

Mini har afholdt 18 tællende afdelinger over 7 weekender ift. DM. Samarbejdet med Zenergy fortsætter i 

2022 og 2023. 

Vi er oppe på 11 nye rookie kørere, hvilket primært er pga. de to træningsarrangementer - Ring Djursland i 

foråret og afslutningsvist med AMK klubmesterskab. 

RR-nyhedsbrev på DMU siden gavner kørerne, og letter kommunikationen mellem SK og kørerne.   

Det er trist, at der stadig forefindes DM-medaljer for 2021, som kørerne ikke har henvendt sig for udlevering 

– giv lyd, hvis du mangler din. 

Landstræner – på Teams med Søren Andersen. 

Internationale medaljer er det overordnede mål. Træningsstrukturen er delt op i hhv. Mini og Elite senior. 

Oplægget fra Søren Andersen lægges på DMU siden. 

Patrick Pedersen har sagt god for at lave noget på Mini – inkl. tilknyttet idræts psykolog. Mini-arbejdet vil 

foregå i et team – uafhængigt af klubberne. John Klint forsøger at få stykket team sammen. Mini banen på 

Fyn kommer tidligst i gang efter sommerferien. 

Jan Jespersen er stoppet som landstræner og Robin Harms har derefter bidraget, som senior træner - Robbin 

har nu meldt fra. Der er visse krav ift. deltagelse i landsholdstruppen, ifølge DMU og Team Danmark, hvilket 

i nærmeste fremtid vil blive defineret. 

SK anbefaler, at mini Ovahle og Bucchi tilbydes at komme med i 50 ccm classic løbene – ved split start. Samme 

pris deltagergebyr, som classic startgebyr. 

DMU kursus 

Afholdes i februar-marts måned, hvor alle licenstyper kan behandles og kurser gennemføres. Datoer og 

information sendes til klubberne for opfordring af tilmelding og fastsættelse af dato. 

Cartagena forårstræning 

Ingen samlet start, men starttræning. 4 hele dage. Der er god tilslutning. 50 DMU-kørere + 50 andre. Vi håber 

de resterende vil tegne en DMU-licens, hvilket kan tages på turen. 

Vi håber at dette bliver en tilbagevendende begivenhed. 

DM Kalenderen 
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Der er udarbejdet kalender og aftaler med banerne til 2022 sæson. Jan Eriksen laver tillægsregler på de 

planlagte store løb. John Klint laver på de små.  

Classic TT på Ring Djursland.  

Sekretariatet skal have afklaring ift. hvilke klasser kørerne er tilmeldt i. Således divergenser og uklarheder 

afklares før første tidtagning. 

Ved mødet på Djursland afklares FIM klasser tilmelding mv. Vi ønsker, at så mange kørere som muligt 

tilmelder sig FIM Europamesterskab.   

Reglement + nye afgifter 

Der kommer en melding om mini løbene – hvilke tæller til mesterskaber.  

Reglementet er opdateret. Der laves en trykt udgave til brug for officials. Dommer TK osv.   

Løbsafgift for klubberne hævet til 5.000,- og airfence til 5.000,- 

Der er fejl i DMU afgiftcirkulæret. Jan følger op. 

Classic 

Point tildeling. Maskinkomiteen anbefaler at man på DMU siden under data på cyklen, påfører om man 

deltager i DM + ved classic påfører man maskinkort nummeret. Dette tjekkes op ved tilmeldingen i 

sekretariatet, hvor også licens og transponder præsenteres. Informationerne samles i sekretariatet og 

videreføres til tidtageren, som uddeler de korrekte point. Herefter indsendes mesterskabspointene til DMU-

sekretariatet, hvor pointene opdateres på resultater listen. 

Maskinkomiteens medlemmer indmeldes, så de kan godkendes på repræsentantskabsmødet. Derefter 

godkender SK medlemmerne. 

Evt. 

Årets official drøftet og enighed om hvem der indstilles. 

Banesyn – Arne informerer. Ingen større udfordringer.  

Lidt forvirring omkring deltagelse i Repræsentantskabsmødet. SK deltager også om søndagen. Om søndagen 

kan vi også invitere klasse repræsentanterne. Søren inviterer kl 12.00 til spisning.  
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