REFERAT AF HU-MØDE 09.11.2021
Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere: HU - afbud fra Lars.
Referent: Søren Duun
1 Velkommen til Per Planthinn og Henrik Carlsen, inviterede deltagere
2 HU foreslår Ulrik Weiss som nyt medlem af HU
Ulrik melder tilbage herom.
3 Godkendelse af referat fra møde 1-2021
Godkendt
4 Behandling af tekniske og sportslige reglementer for YT og Historisk
Gennemgang af høringssvar og tilretning af reglementer.
De vedhæftede er sendt til høring 15/10-21 og høringsperioden slutter 1/11-21
Høringssvar og ændringsforslag ligger som relation til app "sager" (004-014).
9.3 YT teknisk
Høringssvar 006, 007, 010
9.3 udgives i den form det er lagt til høring.
YT sportsligt
høringssvar 010
YT classic ændres i henhold til høringssvar 010
9.1 Hist teknisk
høringssvar 005, 014
høringssvar 005 OK,
pkt 9.2: årstal ændres til 2023
9.2 Hist formel
ingen høringssvar, udgives i den form det er lagt til høring.
9:4 Hist TC og GT
Høringssvar 009, som er en sammenfatning af flere høringssvar fra interesserede kørere, er
indarbejdet i reglementet.
Hist sportsligt
Høringssvar 004, 009 og 008
høringssvar 009: Halvering af vægttillæg ved dogbox er OK som bulletin.
Vægtreduktion v 10 og 12 tommer fælge afvises. Forslag om 0-1300 periode H og I i lille 71 klasse
afventer klasserepræsentantens svar.
Forslag om 5 løb medtages, HMS forslag om regler for sammenlægning af klasser medtages ikke,
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idet MSS er imod de foreslåede regler.
MSS har fremsendt forslag om reglementsændringer sammen med høringssvar.
Reglementsændringerne har ikke været i høring pga. den sene fremsendelse og behandles derfor,
efter aftale med Søgaard, i forhold til reglementet 2023.
HU opfordrer HMS og MSS til at diskutere det sportslige historiske reglement med henblik på
eventuelle ændringer for 2023
5 Bulletiner 2022
forslag 011 og 012 er ok for HU underforudsætning af at klasserepræsentanten har et ok fra
deltagerne
forslag 013 flyttes fra sportsligt til bulletin og er OK for HU og klasserepræsentant under
forudsætning af at der er tale om udskiftning til gearkasse der er en videreudvikling af den 3
syncroniserede og samme mærke.
høringssvar 009: Halvering af vægttillæg ved dogbox er OK som bulletin.
6 Notat vedr sikkerhedstekniske regler.
BU´s oplæg til diskussion mellem BU og HU er læst og debatteret. HU fremsender notat til BU og
bestyrelse, i egenskab af rådgiver for sportsudvalg og bestyrelse. Reglementspunkterne 9.1.3.1 og
2 fastholdes jf. notatet og vi tager dialogen med BU om teknisk kontrol i 2022.
HU fremsender forslag til dato for fælles møde BU/HU efter repræsentantskabsmødet, primo dec.
7 eventuelt
IAB
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