
 

DMU SK-referat, møde 04.07.2022 

Tilstedeværende ved online Teams-møde: Jan Eriksen, John Klint, Søren Holm og Kenneth Kaalund 

(referent/Sportskoordinator) 

 

Dagsorden 

• Cartagena 

• Store maskiner - DM 

• Mini DM 

• Resultater 

• Airvest 

• Drag Racing 

• Bordet rundt 
 

 

Cartagena – evt. 2023 og sponsorstøtte 
En ny struktur på turen skal på plads forinden alt forberedelsen kan påbegyndes. Alt skal nedskrives i 

kontrakt forinden arbejde vedr. en evt. 2023 tur igangsættes – det skal fastlægges hvem, som gør hvad ift. 

DMU/SK-folk og hvad partner står for – hvem har hvilke ansvar. 

SK (under)søger for en evt. træningsleder, som skal tovholder for turen 2023. 

Et samarbejde vedr. 2023 turen skal fastgøres og underskrives, inden en sponsorstøtte-projekt igangsættes. 

 

Store maskiner - DM 
EM Djursland 2022 rigtig godt. FIME har tilbudt EM igen 2023 - yderligere sikkerhed undersøges forinden 

igangsættelse. 

Jyllandsringen ret godt besøgt. 

Padborg Park var et underskud – der var ansøgt om mere køretid – deltagerantallet var for lavt – der 

undersøges hvorfor. Dæk var opsat forinden arrangementet, hvor der skulle have været airfence opsat - 

stor ros til banen. 

 

Mini DM 
Lille fremgang i antallet - specielt i supermoto. 

 

Resultater 
 

Knud Møller, tidstager, undersøger og præsenterer ny struktur for SK ift., hvordan vi sikrer optælling af DM-

point korrekt. Deraf skal det fremstå om maskinen og køreren er DM tællende, samt i hvilke klasse(r). 

 



 

 

Air Vest 
Jan har snakket med en producent ift. indkøb af X antal Airvest, som DMU-medlemmer kan prøve og låne. 

Teknisk kontrol skal oplæres i at godkende Airvest forinden 2023. Jan har lavet en aftale med Airvest-

leverandør, som kommer og underviser samt oplærer – alle DMU-medlemmer er også velkomne. 

Alle på store DMU Road Racing baner skal iført VestAir/airdragt til 2023 – reglementsændring kommer –

jævnfør FIM-/FIME-reglement. 

Airvest/airdragt er selvvalgt i Mini Road Racing - intet reglementskrav. 

 

Drag Racing - Reglementsændringer 
Der undersøges mulighed for endagslicens frem mod 2023 – reglementsændring vil forekomme. 

 

Bordet rundt 
Nyhedsbrev bør igangsættes igen. 

Når tilmeldt et løb, så skal køreren møde frem ved løbet – muligheder for opretholdes heraf undersøges, 

især ved internationale løb i DK. 

 

Eventuelt 
Intet at rapportere. 

 

 

Der takkes af for et rigtig godt møde. 

 


