Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland den 1. marts 2015
Ordstyrer: Bent Rasmussen
Tilstede: Jens Christian, Nathasja, Trine, Svend Erik, Bent, Kaj, Lone, Carsten, Jonna, Ole
Afbud: Ove, Erik
Sammensætning af styregruppen
Løbsledelse: Ove Thomsen, Bent Rasmussen
Sekretariatschef: Svend Erik Andersen (herunder også kopiering)
Informationschef / Billetsalg: Lone Anthonsen
Banechef: Ole Rasmussen (herunder også rydning of pit indkørsel m.m.)
Køkkenchef: Jonna Johnsen
Teknisk Kontrolchef: Jens Christian Christensen
Licenskontrolchef: Nathasja Iversen
Opliningschef / starter: Trine Kirkegaard (herunder også gridgirls og tyvstartdommer)
Depotchef /Parkering: Er ikke på plads endnu
Sæson 2015 / info om klasser, jubilæum
Klasser – se Hjemmesiden www.ringdjursland.dk
Alle weekender er pænt fyldt op med kørere.
Super Turisme har forpligtet sig til at købe et større antal billetter, hvilket betyder flere folk i depotet, samt
egen tribune i depotet.
Til maj (9.-10.) og juni (20.-21.) løbene arbejdes der på TV-dækning.
August (15.-16.) løbet bliver 50 års Jubilæums løb. Der bliver direkte TV-dækning.
September (5.-6.) løbet bliver Classic / Historisk løb.
Der arbejdes på salg af ”Tilbuds-pakker” som gerne skulle medføre mange besøgende. Dette vil højst
sandsynligt medføre, at der også kommer tribuner på publikum siden.
Der bliver i samarbejde med Morten Alstrup produceret en 1 times TV-udsendelse om de 50 år på Ring
Djursland – den vises på TV-Syd, TV-Nord og Kanal 5. Den skal være klar inden sommerferien.
Efterfølgende forsøger vi at få den frigivet og lagt ud på hjemmesiden www.ringdjursland.dk

www.ringdjursland.dk

Nye officialskort
Der laves nye officials kort til Ring Djursland, som vil gælde i 2015, 2016 og 2017.
Alle der er aktive officials / hjælpere på Ring Djursland får udleveret et ”Ring Djursland Official kort”
Der er mange opgaver på Ring Djursland der ikke kræver medlemskab af DASU. Disse hjælpere får også
et ”Ring Djursland Official kort”
Dette kort giver fri adgang til alle løb på Jyllandsringen og Padborg Park.
Der laves officials kort til alle der var aktive officials / hjælpere i 2014.
Nye officials får officials kort efter 2 aktive weekender.
Nye møder
Der bliver indkaldt til officials møde for alle den 11. april kl. 13.00 SÅ SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN!
Der bliver snart indkaldt til arbejdsdage.
Vi vil i år tilbyde ”køre-penge” – 50,00 DKK pr. dag til dem der møder op til arbejdsdage.
Forespørgsel fra DASU ang. OF 522 og OF 523 Licens kursus
OF 523 kursus afholdes på Ring Djursland d. 21. marts kl. 10-16.
OF 522 kursus afholdes i Fjelsted d. 11. april.
Evt.
Der er ved at blive udarbejdet nyt logo til vores official tøj, fremadrettet med ”Ring Djursland” Logo.
Vi mangler en Depotchef.
Der mangler folk til tankanlæg til lørdag d. 9. maj
Der mangler folk til Parc Ferme.
Vi mangler Præmie pige (kræver ikke DASU Licens)
Vi mangler folk til Parkering, Rundkørsel, Port og Tribune (kræver ikke DASU Licens)
Vi mangler en mand eller to fra fredag eftermiddag til at dirigere campingvogne og trailere på plads på
marken. (kræver ikke DASU Licens)
Så sig endelig til hvis I kender nogen der kunne have lyst til at blive official / hjælper på Ring Djursland.
For spørgsmål og tilmelding af ”nye folk” kontakt din chefofficial eller Svend Erik sea@ringdjursland.dk

På Ring Djursland sætter vi en ære i at alle får en god weekend.

www.ringdjursland.dk

