Dragracingudvalget
Brøndby, 13. januar 2018
Referat for dragracingudvalgsmøde 01/2018
13./14. januar 2018 på Fjelsted Skovkro
Til stede:
Referent:

Ulrik Eriksen, Lene Jensen, Steen Andersen, Bo Johansen,
Garth Haworth
Bo Skovfoged / Lene J

Mødetid:

Lørdag 10-18.00, søndag 9-15.00

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden 01/2018
2. Fokusområder som skal "skubbes" i gang i år - brainstorm - mangler der noget??
3. Konstituering 2018 – hvem har hvilke områder?
4. DRU 2018-plan (Ulrik)
5. DM streetrace 2018 - hvad skal der til?
6. Afgifter og endagslicens streetrace
7. SFI-uddannelse
8. Reglementsændringer - Reglement 8 + streetrace - skal teknisk og klasse udgå?
9. Samlede tillægsregler 2018 – information indsendes til sekretariat hurtigst muligt
10. DRU-sag 17.014 Medical card til dragracing (Bo S)
11. DRU-sag 01-2018 Kurser i DRU?
12. DRU-sag 02-2018 streetracing/endagslicenser
13. DRU-sag 03-2018 DM-pokaler
14. DRU-sag 04-2018 Danish Dragracing Award 2018
15. Evt.
Referat
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
Ad 2. Fokusområder 2018
Succeskriterier 2018
Afholdelse af DM i street- og dragrace
Mere synlighed – bl.a. Autosport
SFI-kontrollantkorps og processer skal op at køre, så biler godkendes i DK
- Digital vognbog er et ønske som supplement til den fysiske
Reglementer opdateres
Kommunikationen i DRU samt kommunikationen ml. udvalg og klubber skal forbedres, herunder
dialogmøde. Månedlige Skype-møder introduceres.
- Lene har kontakt på Sjællandssiden – Bo S sender info om hvad vi tilbyder.
Konstituering
SFI – Steen/Ulrik
PR - Lene
DM – Garth/Bo
Samarbejde – Bo/Garth
3 og 4 behandlet under 2.

Ad.5 DM streetrace 2018
Vi tilretter DM streetrace reglement samt DM dragrace reglement.
Vi tilretter streetrace reglement samt dragrace reglement.
Ulrik indsender rettelser til DASU.
Markedsføring Facebook / Instagram.
Vi vil afholde et møde med de involverede klubber som afholder løb om en fælles
markedsføringsplatform.
Ad 6. Afgifter og endagslicens
Der afvikles løb i Hvidovre samme weekend, som der skulle være løb i Kalundborg. DRU
henvender sig til bestyrelsen om licenspriser for at kunne matche øvrige udbydere.
Ad.7 SFI-syn
Vi kontakter Conny i Sverige om han vil være behjælpelig med at sætte en uddannelse sammen
så vi kan få uddannet vores egen SFI-inspektør til under 8,5. Vi har besluttet at uddanne Søren
Menne til denne opgave. Ulrik kontakter svenskerne.
Steen Andersen laver oplæg til opdateret vognborg.
Vores visioner for tekniske kontrollanter bliver offentliggjort på DASU’s Facebookside under
dragracing.
Ulrik laver annonce og offentliggør dette.
Ad. 8 Reglementsforslag 2018
Reglementsændringer reglement 8.
Vi gennemgår div. ændringsforslag punkt for punkt, og ændrer.
Ulrik indsender det færdige resultat til DASU.
Ad.9
Under punkt.5
Ad.10 DRU-sag 17.014 Medical card til dragracing
Vi anbefaler kørerne, der kræves medical card til løb i Sverige, at indløse en international licens
hvor i der forefindes medical card.
Bo kontakter SBF for at høre om priser på medical card i Sverige.
Ad. 11 DRU-sag 01-2018 Kurser i DRU
Brand/ redningskursus.
Ulrik undersøger hvad der ligger i DASU-regi om vi kan henvise til dette eller om det er
nødvendigt at vi opretter et specielt for vores sportsgren.
Synskursus/ teknisk kontrol kursus
Vi satser på at få et kursus op at stå for et teknisk kontrollant kursus hurtigst muligt.
Ulrik tager hånd om dette.
Ad. 12 DRU-sag 02-2018 streetracing/endagslicenser
Udvalget går videre med forespørgsel om nedsættelse af afgifter.
Ad. 13 DRU-sag 03-2018 DM-pokaler
Henvendelse fra DCD om indsamling til DM-pokaler. Vi blev enige om at hvert køretøj der deltager
i DM-serien betaler kr. 20,00 pr. løb til en pokalfond. Vi informerer de arrangerende klubber om
denne.

Ad. 14
Danish Dragracing Award 2018
vi blev enige om at Odense er centralt for alle til afholdelse af denne. Det er klubberne der
arrangerer denne.
DCD har forespurgt om de kan arrangerer denne i igen i år og det takker vi ja til.
Det er op til kørerne om de vil deltage i denne award. Det er kørerne selv, der betaler
deltagelsen. Dette indskrives i DM-afviklingsbestemmelserne.

Ad.15
Vi begraver navnet syn af biler og bruger fremover kun betegnelsen teknisk krontrol.
Vi ansøger udviklingsfonden om midler til uddannelse af SFI teknisk kontrollant.
Vedr. rundsendelse af mail venligst kommenter læst eller ok.
Dragracing.dk sender info ang. streetraceklasseinddeling til DRU.

