Dragracingudvalget
Brøndby, 9. oktober 2017
Referat for dragracingudvalgsmøde 02/2017
7. oktober 2017 på Fjeldsted Skovkro
Tilstede: Søren Frese-Madsen, Ulrik Eriksen, Lene Jensen, Steen Andersen, Stig
Neergaard
Referent:

Bo Skovfoged

Mødetid:

13.00 – 16.00

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden 03/2017
Godkendelse af referat fra seneste møde
DM i streetrace og dragrace 2017
Budget
Løb 2017
Gøsta Boies mindepokal
Repræsentantskabmøde
Evt.

Referat
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt.
Ad 3. DM i streetrace og dragrace
Løb, afvikling mv. er evalueret på dialogmøde, se separat referat
Ad 4. Budget
Budgettet søges øget grundet øgede aktiviteter i 2018. Dette meddeler formanden DASU.
Ad 5. Løb 2017
Løbene 2017 er evalueret. Bemærkninger er meddelt løbsleder direkte.
Ad 6. Gøsta Boyes mindepokal 2017
Gøsta Boyes mindepokal uddeles traditionen tro til repræsentantskabsmødet. Kandidater er
fremlagt, og udvalget har valgt dette års modtager.
Ad 7. Repræsentantskabsmøde 2017
Søren Frese-Madsen og Stig Neergaard er begge på valg til årets repræsentantskabsmøde, men
ingen af de to genopstiller.
Ad 8. Eventuelle
Sportssekretæren har forhørt udvalget om behovet for fysiske vognbøger i dragracing. Behovet
vurderes svingende, men krav hos svenske og norske arrangører kan være anderledes. Dette

undersøges af sekretariatet. Under alle omstændigheder bør vognbogen undergå en opdatering,
dette søges gjort ifm. med reglementsarbejdet.
Reglementer for 2018 skal vanen tro være udgivet 15. februar. Udvalget arbejder på
reglementsweekend medio januar for at revidere de eksisterende reglementer.
Næste møde i DRU bliver konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet. Dato er dermed ikke
fastsat endnu.

Referat fra dialogmøde 2017
7. oktober 2017
Ulrik Eriksen, Sten Andersen, Stig Neergaard, Søren Frese-Madsen, Lene Jensen, Holger Dueholm,
Lisbet Jørgensen.
Ved DRU-møde 1 og DM-formøde blev det aftalt, at der skulle afholdes et evaluerende dialogmøde
de afviklende klubber imellem.
Samlede tillægsregler for løbene
Sportssekretær foreslår et samlet sæt tillægsregler/løbsinformation for hele sæsonen for at tilgodese
medlemmer, potentielle deltagere, tilskuere og andre.
Eksempler er sendt til sendt til Lisbet Jørgensen, DCD. Disse rundsendes, og DCD eller sekretariatet
samler informationer, så vi udgiver samlet sæt tillægsregler for hele sæsonen, så vidt det er muligt.
Disse udgives i god tid og lægges i kalender på dasu.dk også.
Markedsføring
Der er tilbud fra DASU om at yde bidrag til frivillig, der hjælper med fotos til sociale medier etc. Dette
tilbud er gentaget, og der er en mulig person, der bliver kontaktet. Sekretariatet tager dialogen med
personen.
Introfolder
Introfolder lavet til denne sæson udvides, så den får mere sælgende layout. Sekretariat laver layout,
men DRU betaler og kommer med input samt fotos. Øvrige klubber er velkomne til at bidrage!
Startnumre
Systemet med startnumre skal forbedres. Administration skal muligvis ligge hos sekretariatet.
Ulrik/DRU laver oplæg til bedre nummersystem.
Pointberegning
Ansvaret for pointberegning ligger hos DRU. Dette kan uddelegeres og meddeles i reglement.
Kalender koordineres bedre og tidligere.
Klasser i DM
Klasserne fortsætter som i 2017.
E-learning
DCD har høstet gode erfaringer med deres e-learning til licenskursus. Det fortsætter og deles mellem
klubberne.
Reglement
Reglementerne søges justeret og optimeret – DCD indsender forslag til sekretariat og DRU. Det er
foreslået, at tekniske klassereglementer skal henvise til SBF, så de dermed udgår af det danske
reglement.
Det forsøges at lave en reglementsweekend for DRU medio januar 2018.
Synskursus
Dato skal fastsættes i så god tid som muligt og evt. kommunikeres ud via DASU’s nyhedsbrev samt
Facebook.
//

