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Dragracingudvalgsmøde  

Søndag d. 15. januar 2023 

Deltagere: Lene Jensen, Tonny Dalsgaard, Svend Larsen, Finn Hornbech, Ulrik Eriksen 

Referent: Tonny Dalsgaard 

Dagsorden: 

1. Tilbagemelding fra sidste møde 

2. Horsens – nye baner Svend / Ulrik 

3. Hvordan går det ude i klubberne? Løbsnyheder 2023 

4. Streetrace Horsens 

5. DASU ønsker oplysninger om mesterskaber 2023 

6. Allingåbro Motor Festival 20. maj 2023 

7. DHB 2023 

8. Chassissyn (Conny) 2023 

9. Mail fra Conny vedr. Nitroz (Lene rundsendte for info til udvalget.) 

10. Efteruddannelse tekniske kontrollanter: Tonny 

11. FIA safety onlinemøde (Tonny - Finn?) 

12. Vintage race-reglementer Ulrik 

13. Reglementer Sportslige 2023 Finn / Ulrik 

14. Teknisk reglement 2023 Tonny / Finn 

15. Evt. 

16. Næste møde 

 

 

1. Gennemgang af sidste mødes referat inkl. opsummering af opgaver 

2. Horsens kommune vil stadig støtte race-projektet, processen er dog forsinket grundet anlægsstop 

3a. Få aktiviteter ved dragrace.dk i 2022. Ny kasserer er fundet. Lene undersøger om Streetweek kan 

komme til Danmark 

3b. Legal Streetrace. Der køres 4 gange i 2023. Holeby Kommune vil ikke poste flere penge i lufthavnen, 

der er evt. mulighed for etablering af returvej. Start gebyr stiger med 50%. Redningsbil er ved at blive 

anskaffet for at forbedre sikkerheden. Legal Streetrace har overtaget tidtagningsanlægget. 

3c. DCD prøver stadig at få kontakt til Skive Kommune ang. kørsel på Skive Flyveplads. Dato for Mosten 

Springrace 22-23/4 samt Mosten Raceday 31/8 – 3/9 
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4. Intet nyt se punkt 2 

5. Pt. ingen muligheder for mesterskab (Generelt mangel på baner i DK) 

6. Der arbejdes på at AMF igen i år bliver kørt under DASU 

7. DHB bliver en realitet i 2023 (26-28/5) Motorsport Sønderjylland kommer til at stå for 

arrangementet 

8. Tonny kontakter Conny ang. chassissyn. Det er aftalt, at synet kommer til at foregå ved Lene 

(samme fremgangsmåde som i 2022). Dato er 25/3 er aftalt og bekræftet af Conny 

9. Gennemgang af mail fra Conny ang. Nitroz  

10. Efteruddannelse af tekniske kontrollanter, Tonny kontakter Morten Hansen 

11. FIA Safety onlineseminar - Tonny deltager. Særskilt referat udsendes efter seminaret. Generelt et 

rigtig godt seminar der klart kan anbefales til vores tekniske kontrollanter  

12. Pt. ingen ændringer Ulrik undersøger om der skal laves ændringer til reglementet 

13. Vintage og streetrace pt. ingen ændringer. Finn kontakter Conny for at høre, om der er ændringer 

til sportslige reglementer 

14. Finn kontakter Conny for at høre, om der er ændringer til tekniske reglementer, Las Bjerresgaard er 

kontaktet ang .eventuelle rettelser til reglementer. 

15. Der kommer 2 nye pro mod kørere i DK; Kim Kristiansen samt Mike Reymond. Ulrik sender ID til 

Lene ang. officialkort. Søren Madsen og Lene bibeholder officiallicens. Finn kom med forslag til at 

indføre hastigheds-breakout for Streetrace. Finn taler med Conny for at hører hvad de gør. 

16. Næste møde 12/2 kl. 2000 
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