
 

 
 
Brøndby, den 6. februar 2018 

 
Protokol af MRC-udvalgsmøde 1-2018 
Afholdt onsdag den 1. februar 2018 i Idrættens hus. 

 
Deltagere: Steen Jeffers, Christian Poulsen, Anne Andersen og Karsten Lemche 

Afbud:  Søren Jeppesen, Kim Pedersen 

Referent: Christian Poulsen  

 

 
Agenda: 
 

1. Formands ord. 

Formanden for EFRA gik bort i januar, DASU sender en bårebuket til begravelsen. 

Indendørs 1/10 har ikke kørt særligt godt igennem vinteren, hvilket har betydet to 

aflyste løb, et løb gennemført med stort set kun lokale deltager. 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

 

3. Økonomi. 

I.a.b.  

 

4. Kommissorium for MRC-udvalget. 

Kommissoriet blev gennemgået og der blev foretaget lidt justeringer, Karsten Lemche 

sørger for tilretning af kommissoriet. 

- Der skal arbejdes på at reglementet for 2019 er klar inden repræsentantskabsmødet 

i november. 

- Nyhedsbrev hvert kvartal.   

 

5. Løbskalenderen. 

Ved planlægning af kalender 2019 vil MRC udvalget korrigere den nationale kalender 

med EFRA kalenderen. 

Der arbejdes på en onlineløsning til planlægning af kalender 2019. 

I forbindelse med løbskalenderplanlægning arbejdes der på at sætte løbsleder og 

dommer på hvert løb ved offentliggørelsen.  

Der arbejdes på en løbskalender hvor der vil indgå fælles løb for brændstof og El biler 

på de baner hvor det er muligt. 

6. Dommer og løbsleder uddannelse 

Den 10. marts 2018 vil MRC udvalget afholde dommer og løbslederseminar for alle 

interesserede, tidligere, nuværende og dem der fungerer hjemme i klubben uden formel 

uddannelse. Der vil være gennemgang af hvad der skal laves før og efter et løb samt 

gennemgang af reglementet og diskussion om virket som dommer/løbsleder. Der vil 

blive afholdt et opfølgende seminar i MYRCM, hvorefter der kan udstedes dommerlicens. 

Indbydelse udsendes snarest. 

 



 

 

 

 

 
 Side 2/2 MRC-referat 1 - 2018  
 

 

 
7. 1/10 EL. 

Ingen bemærkninger. 

 

8. 1/8 Offroad. 

Ingen bemærkninger. 

 

9. LS Offroad. 

MRC udvalget overvejer at tage klassen ud af reglementet, så længe den ikke køres i 

DASU regi. Udvalget følger forsat udviklingen i klassen nationalt så vel som 

internationalt, skulle situationen ændre sig, vil klassen kunne oprettes med reglement 

igen. 

 

10. Brændstofklasserne Onroad. 

Ingen bemærkninger. 

 

11. EFRA. 

Der er konstitueret en midlertidig Præsident, Frank Mostrey. Ny præsident bliver valgt 

på EFRA´s årlige generalforsamling (AGM)i november 2018. 

 

12. Eventuelt 

Der arbejdes på et arrangement i forbindelse med Danish Master på Jyllands Ringen 5-

6.maj 2018 og på en prøveserie for GTe8 til sæson 2018. 

 


