
       

 

www.ringdjursland.dk  btr@ringdjursland.dk 

 Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland d. 04. august 2016  

Ordstyrer:   Jonna Spottog Rasmussen 

Tilstede: Bent, Jens Christian, Svend Erik, Kaj, Nick, Trine, Morten, Teis, Ole og Jonna 

Afbud: Carsten, Nathasja, Erik, Ove 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Der er en rettelse til punkt 2: Der skal stå Fakta løb 3 og ikke fakta løb 1. 

Punkt 5 og 6 tages under ét punkt. 

Ellers er dagsordenen godkendt. 

 

2. Fakta løb 3. Klasser, aftaler, mm: 
Gennemgang af tidsplan ved Bent. 

Tilmeldte kører pt.: 

1600 challenge – 20 

Legend car – 20 
DST – 10 

Formel Ford - 8 

Se hjemmesiden med hensyn til dato og klasser. 

Ikke mange tilmeldinger pt. Sidste tilmelding d. 4. august. Ofte kommer der tilmeldinger i sidste 

øjeblik. 
Der sælges træningspas fredag og lørdag.  

 

3. Arbejdsdag – Banesyn: 

Dansk Autoværn kommer mandag morgen d. 8. august. 

 

4. Mad- officiallister mm: 

Er rundsendt til chef-officials. 

 
5. Bemanding på de forskellige områder gennemgåes: 

Se under punkt 6. 

 

6. Chefofficialrunde:  
Depotchef:   Nick kommer ikke næste gang. 

Område:   Kaj kommer ikke næste gang, men Erik kommer. 

  Skal nok få styr på området. 

Licens og præmie: Nathasja har meldt afbud resten af året. 

  Der vil komme til at mangle en til licensen og til præmieuddeling. 

  Anne Deacon Juhl kommer fredag og lørdag til august løbet. 



       

Side 2 

Starter  og oplining: Trine har styr på det. 

  Trine kommer ikke om lørdagen til september løbet. 

  Spørge Poul Bang om han vil være behjælpelig til september. 

  Til sidste løb kørte en kører ind i autoværnet ved startlyset. Trine 

  spørger ind til, om det kan lade sig gøre, at flytte autoværnet og  

  startlyset, så man ikke kan køre ind i det.  

  Bent er åben over for forslag til, hvordan man kan gøre banen mere 

  sikker. 

Teknisk kontrolchef: Fra sidste løb: der er problemer med de skadede biler, som holder ved  

  banechef pladsen – mekanikere går ind og piller ved dem. 

  Der er ønske om presenninger tæt ved Teknisk Kontrol. Til det sidste 

  løb lå der en person, som var faldet om. Da kunne det have været rart,  

  at kunne dække personen til for nysgerrige blikke. 

  Der blev besluttet, at der indkøbes nogle presenninger, som skal ligge i  

  køkkenet. 

  Det er svært at finde officials, men har dog nogle. 

Køkkenchef:  Har styr på det. 

  Madudbringning som vanlig. 

Banechef:  Der er rimelig styr på officials, dog er der stort frafald.  

  Svend Erik og Trine har hver en evt. flagpost til Ole. Dette følges der op 

  på. 

  Der følges op på rydningsbiler ved Pilgaard, læge og Thorsen. 

  Orla I. har skaffet fejebil til august løbet. 

  Til sidste løb om fredagen, blev der ringet til Bent, at taget til  

  flagposterne var klar til afhentning. De skulle bare lige ringe tilbage til 

  Bent, om tidspunkt på dagen. Dette skete ikke. Efterfølgende er der 

  fundet ud af, at tagene er langt fra færdige. Og de presenninger som 

  var sat i produktion, slet ikke har været i produktion. 

  Jan fra MC vil gerne med til morgenmøde med officials lørdag morgen. 

Info og billetter: Næsten styr på det. Jonna og Svend Erik finder ud af det sammen. 

Sekretariat:  Intet nyt. 

  Licens kontrollen sælger træningspas. 

  Slutinstruktionen laves i morgen d. 5. august og sendes ud. 

Løbsledelse:  Bent er løbsleder til august løbet. 

  Til august løbet er der kun to dommere: Aksel Christensen og Jens 

  Munkholm. 

Parkering:  Torben Knudsen har lavet en aftale med en fodbold klub i Grenå. De  

  stiller 8 mand til hvert løb. Svend Erik kontakter Torben for at høre 

  nærmere. 



       

Side 3 

  Familien Heiden kommer ikke til august løbet. 

  Svend Erik tager fat i Erik Klein, om han kommer. Niels Erik kommer. 

   

7. Nye frivillige:  

Skaf endelig nye frivillige. 

 
8. Eventuelt: 

Ønske fra Pit-folkene: at få området jævnet, da nogle af bilerne skraber på. 

Dette er taget til efterretning, men kan først efterkommes efter sidste løb i år. 

 

Sidste løb: Klostermann var inde ved ambulancefolkene og lægen for at lære dem, hvordan en 

”hans” tages af. 

Klostermann er villig til at lære fra sig, så til augustløbet kan man gøre det, hvor der sidder en 

person i en bil imens. 

Jens Christian arrangerer det, men laver aftale med Ole, hvornår det passer bedst. 
 

I juni blev der sendt en ”sag” til DASU, omkring problemer mellem Pit folkene og mekanikere 

(omgangstonen), men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding. Jonna rykker for svar. 

 

9. Næste møde: 
Næste møde er onsdag d. 31. august kl. 19.00. 

Afbud til Svend Erik  

 

   

 

 

 


