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Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland 

Torsdag d. 8. december 2016 kl. 19.30 

Til stede: Bent, Svend Erik, Morten, Teis, Jens Christian, Ole, Jonna 

Afbud:     Ove, Trine, Erik, Nick, Kaj, Nathasja, Carsten 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 

 

2. Evaluering af de to sidste løbsweekender i år 

Evalueringen burde have været tættere på det sidste løb. 

Der var ikke noget på det løbsmæssige som sådan. 

Tekniske Kontrollanter tager meget af Teknisk kontrol`s tid. 

Teknisk Kontrol har nok at lave – de keder sig ikke. Skal gerne have flere folk i det nye år og skal 

kunne regne med de folk man har under sig. 

Kørerne var glade for service-ordningen med vand. 

Hvis en chefofficial eller en fra styregruppen kommer med en uden armbånd og skal ind i Pitten er 

det deres ansvar og ikke Pit folkenes. De SKAL have lov at gå ind. 

Stikprøvekontrollen med hensyn til alkohol gælder samtlige frivillige. Der skal strammes op om 

alkoholpolitikken. 

 

3. Fakta om løb 2017 

Datoerne er på plads, så sæt X i kalenderen allerede nu, for der bliver brug for officials. 

Datoerne er: 

13. – 14. maj 

10. – 11. juni 

 9. – 10. september 

16. – 17. september 

Klasserne er stort set også på plads. Det kommer på hjemmesiden snarest. Der køres ikke 

”moderne” MC i 2017 på Ring Djursland.  

Med hensyn til antal kørere ser det godt ud. 

 

4. Arbejdsdag – Banesyn 

Der har været forsyn på banen d. 7. december, hvor der bl.a. skulle måles flag, ses efter om tallene 

var store nok. De tog også en hurtig runde om banen. 

Der var snak om man skulle lave i forlængelse af strafbanen en STOP and GO, men tommelen ned 

for det, da det vil kunne give nogle farlige situationer. 

Der menes at STOP and GO er for hård i DTC. 
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Endelig banesyn finder sted næste år inden sæsonstart. 

 

Arbejdsdag bliver i det nye år. 

 

5. Mad- og officiallister mm  

Der er ofte meget mad i overskud om aftenen. Er vi gode nok til at melde folk til / fra på 

madlisten?  

Hver chefofficial skal være bedre til at spørge ind til om folk bliver og spiser om lørdagen og om de 

hjælper til fredag og søndag som det tidligere er aftalt (og derved også kan spise med) i stedet for 

at vi bare skriver folk på listen. 

Bent giver en tilbagemelding, hvis der er overforbrug i køkkenet, både om dagen og om aftenen. 

Jonna og Bent går den samlede officials liste igennem. 

 

6. Bemanding på de forskellige områder gennemgås. 

Punkt 6 slås sammen med punkt 7. 

 

7. Chefofficialrunde :  

Depotchef:   % Nick i aften 

Nick fortsætter i det nye år? 

  Skal følge op på om han kan komme om fredagen også 

Område:   % Kaj og Erik i aften 

  Kaj ønsker ikke at fortsætte 

Følge op på at finde flere folk til området og evt. en områdechef 

Licens og præmie: % Nathasja 

  Nathasja ønsker ikke at fortsætte 

  Svend Erik tager fat i Lea om hun ønsker at fortsætte som i år, evt. også  

  hendes datter Bettina 

Starter og oplining: % Trine i aften 

  Trine er klar til den nye sæson, det kører som det plejer 

Teknisk kontrolchef: Jens Christian kommer til at mangle folk. Der er 7 som har meldt fra, så  

  der arbejdes hårdt på, at finde flere folk 

  Jens Christian forhører sig ved et par personer med hensyn til støjmåler  

  eller om der evt. er en fra Teknisk Kontrol som skal uddannes til dette 

Køkkenchef:  Jonna er klar til den nye sæson, det kører som det plejer 

Banechef:  Ole er klar til den nye sæson 

  Spørger ind til om han har biler fra Pilgaard næste år? Det menes der at  

  han har, ellers findes der ud af noget 

  Gummiged er der ikke helt styr på endnu, men tager kontakt til Thorsen  

  ellers er der måske en i Grenå, han kan låne. I sidste instans er der en i  

  Randers, men det er mere bøvlet.  

Med hensyn til gummiged ser løbsledelsen gerne at der er 2 i DTC 

weekenden og 2 til begge løb i september  

Det ser ikke ud til at vi får nyt asfalt til den nye sæson 

Lægen har fået løbsdatoerne, men der følges op på det 

Ole skal finde en rydningschef 

Info og billetter:  Jonna tager fat i Lone A. med hensyn til om hun kommer i den nye  

  sæson 
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  Hanne M. mangler en til at kan afløse sig ind imellem 

(Jonna har haft kontakt til Lone – hun vil ikke love noget om noget 

endnu, men hun er sikker på, at hun ikke vil binde sig til noget fast som 

tidligere. Måske give en hjælpende hånd, hvor der er behov, men Jonna 

følger op på det i det nye år, er aftalen med Lone) 

Sekretariat:  Svend Erik er klar til den nye sæson 

Løbsledelse:   % Ove i aften 

Ove – Bent – Morten – Teis er klar til den nye sæson 

Parkering:   Svend Erik tager fat i Torben Knudsen for at høre om fodboldklubben 

  i Grenå er klar igen til den nye sæson 

Vi har desværre måttet tage afsked med en stabil vagt tilknyttet 

camping området  

  Der efterlyses frivillige til camping området 

 

Svend Erik tager fat i nogle frivillige til safety car og til arbejdsgruppen. 

  

8. Nye frivillige 

Der er altid brug for frivillige, så find endelig nogen. 

 

9. Eventuelt 

SMOK afholder et 533 kursus (flag) i marts måned. Dato udmeldes i det nye år. 

 

10. Næste møde  

Indkaldes til næste møde efter behov. 

 

 


