
Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland 

Lørdag d. 14. april 2018 kl. 11.00. 

Til stede:   Teis, Morten, Jens Christian, Asbjørn, Svend Erik, Ole, Ove, Torben K., Jonna  

 

Afbud: Bent, Nick, Jens M., Trine, Hanne 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Mangler sekretariat under chefofficialsrunde. 

Ellers er dagsordenen godkendt. 

 

2. Godkendelse af seneste referat (fra d. 21, marts) 

Pkt. 3, 3. linie: Det er ikke Peter Bentsen, men Peter Bjerring. 

Længere nede i pkt. 3, stadig under teknisk kontrol: Det er ikke kørerne selv, som skal veje deres 

biler, men det er Teknisk kontrollant, der skal veje bilerne. 

Pkt. 3, øverste linie side 2: Robert Kaas tager ikke selv ”føl” med, vi sørger for ”føl”. 

Allersidste linie i referatet: Næste møde er ikke søndag, men lørdag. 

Ellers er referatet godkendt. 

 

3. Chefofficialrunde :  

Teknisk Kontrol: Har 8 officials på sin liste til om lørdagen pt. – fortæller lidt om hvem 

skal gøre hvad – fordeling af opgaverne. 

 Jens Christian tager en snak med Peter Bjerring om tilrettelæggelse. 

 Der er et billede fra Norge af en vægt – der arbejdes videre på at få et 

tilbud på en lignende vægt som denne. Det kan ikke nås til det første 

løb i maj. De længste biler er DTC, de smalleste er Legend Car. 

Budgettet kommer til at ligge omkring de 10.000,- kr. 

 Teknisk Kontrol arbejder på, at der kommer startnummer i bagruden på 

bileren. 

Banen:  Vi har en gummiged eller teleskoplæsser fra Thorsen igen i år. 

 Det kniber lidt med at finde gummiged nr. 2. Evt. kontakte Nordjysk lift 

udlejning om at kunne leje en gummiged. Og så må det koste det, det 

koster. Ole tager fat i Bent, om han vil kontakte dem. 

 Med de tidsplaner til de 3 af løbene SKAL der bruges 2 gummigeder. 

 (efter mødet har Michael Jespersen kontaktet Søren Gerstrøm i 

Ryomgård. Han har en gummiged vi må låne, så det er på plads med 2) 



 Ole har lånt en rendegraver i Pederstrup til at grave hul til drænrør 

langs banen, hvor det var nødvendigt. Det kostede 1 hel kasse øl for leje 

af rendegraveren – en ublu pris. 😊 

 Ole og Jens H. har rettet noget af sandfanget, men gør det færdigt i 

morgen (søndag). 

 En snak om ”den nye vold” på tilskuersiden – Alec Frederichsen fortalte 

lidt om hvordan det bliver: den bliver 1 m højere, den bliver mere 

publikumsvenlig og der bliver lavet en tunnel man skal gå igennem. 

Denne tunnel er samtidig også ambulancevej. 

 Der bliver ikke plads til en tribune på tilskuersiden. 

 Banesyn er godkendt – Alec F. havde en telefonisk snak med formanden 

for BU, Nicolaj Fuhrmann. Der skal rettes op på få ting. 

 Svend Erik har fået bane certifikatet. 

 Alec F. og Bent har gået banen igennem sammen. 

 Der er bestilt radioer ved Roys. 

 Der blev afholdt OF533 på Saltenvej 5, 8653 Them lørdag d. 7. april. Der 

var 8 tilmeldt og alle bestod. 

 D. 17. april kl. 18.00 afholdes der OF532+ på Jyllands Ringen. OBS! Man 

skal nu kun være 16 år for at kunne få en OF532+. 

 Omkring læge er det gået i orden - DIF har udsendt en 

pressemeddelelse - politikerne har taget hånd om problematikken, så 

loven om tilsyn med sundhedspersonale ikke rammer 

idrætsforeningerne og det øvrige frivillige foreningsliv. 

 Vi skal være OBS! på at BanesportsUdvalgs medlemmer ikke har 2 

kasketter på til vores løb på Ring Djursland. Er de med i et Team, må de 

ikke ”blande” sig i hvad der sker i løbsafviklingen. Dog må de færdes alle 

steder. 

 Sidste år blev der i en af dommerrapporterne kommenteret at en fra 

BU havde 2 kasketter på til et af løbene. 

Køkken: Skal nok få styr på officials. Har sendt mail ud til dem. 

Jonna har fået et tilbud fra Nick på hårde hvidevarer. Tilbuddet er sendt 

til Bent. 

Skal nok få styr på officials. 

Der bliver en ændring med hensyn til maden fredag aften. Det er ikke 

længere Krista, som laver maden fredag aften, men en fra Tradium, som 

har givet tilbud på det og på madpakker. 

Aftensmaden fredag bliver kørt hen i vores køkken eller skal hentes. Det 

er lavet klar direkte til servering. Så det kommer til at foregå, som det 

plejer.  

Gryder, potter og pander og hvad der ellers er fra Tradium´s køkken, 

skal bare hen i deres køkken og så kommer det i en industriopvasker. 

Licens:  Lea står for licensen til det første løb. 



  Louise vil gerne være præmiepige, når hun kan få fri til det fra sit  

  arbejde. Tages fra gang til gang. 

Sekretariat:  Der er begyndt at komme anmeldelser ind. 

  Kurt E. og Lilian er i kopien til det første løb. 

Information:  Marcus kommer så vidt muligt til alle løbsweekender i år. 

Start / Oplining: Det kører som det plejer. 

  Trine har styr på det. 

Område / Opstilling: Jens og Asbjørn er klar og har styr på det. 

Der har været en arbejdsdag med flot fremmøde – 11 fremmødte. Fik 

lavet en kasse til trucken, til skraldespandestativer. 

 Svend Erik har undersøgt, om han kan skaffe nogle 

skraldespandestativer – Reno Djurs har ingen. 

Kan Brdr. Fisker (de blå biler) evt. have nogle? Dette undersøger Ove. 

El er lidt svævende. For en måned siden meddelte ElCon, at de ikke 

længere har tid. 

Svend Erik skal til møde med ElCon på mandag, for at finde en evt. 

løsning. 

Hvis der mangler folk til el, har Jens M. følere ude på Therma. Der går 2 

elektrikere, som måske kan trækkes på. 

Depot:   % Nick i aften.  

  Der skal nok komme styr på Depotområdet. 

Parkering:  Ikke styr på det. 

 Per har fundet 5 – 6 mand (seniorer). 

 Fodboldklubberne vil ikke være behjælpelige længere. 

 Evt. en annonce på Facebook eller for den sags skyld måske også i Ældre 

Sagens blad. 

 Hanne har lagt brochuren om hjælpere til Ring Djursland på Facebook, 

så den kan deles. 

 Parkering får deres egne radioer og deres egen kanal. 

 Torben kommer ikke til det første løb og ej heller hans kone Inge. 

 Der kommer en og kigger på billetskurets vindue i næste uge. Evt. et 

vindue med 2 ”kig” huller i. 

Løbsledelse:  Det kører som sidst – ikke noget nyt. 

  Der er skaffet en dankort terminal til billetsalget på tilskuersiden. 

 Har fået en dommertildeling til det første løb: Flemming D. Olsen og 

John Ullerup. 

DASU har ændret adgangen til Podio. 

 

4. Officialslister 

Svend Erik har lavet en ny bemandingsliste, hvor det fremgår hvem der er ansvarlig for de enkelte 

områder. Listen blev gennemgået. Der kan være små ændringer / justeringer, men det tages hen 



ad vejen. F.eks. safety car, som hører under Svend Erik, Svend Erik sørger for officials til bilen og 

Ole bestiller madpakker til dem, da de er på hans område.  

Svend Erik sender den nye liste ud til de ansvarlige, samt den nye madbestillingsseddel. 

Når I udfylder bemandingslisten med hvem der kommer, så HUSK at skrive tal og IKKE et x. Er det 

et x tælles det ikke med, når der tælles automatisk sammen. 

Tors – Fre – Lør – Søn på listen er: Tors er med hensyn til aftensmad, Fre er med hensyn til om 

man kommer, Lør + Søn er med hensyn til om man kommer og madpakke 

Fre – Lør – Søn sidst på listen er: med hensyn til aftensmad 

Madpakkerne bliver pakket i Tradium´s køkken og de bliver pakket til den ansvarlige for hvert 

område. 

Der kan evt. bestilles 2 ekstra, hvis man er i tvivl om et par officials kommer eller ikke kommer. 

På Tradium´s bestillingsliste skal man se bort fra kage samt spisning lørdag aften. 

Med hensyn til Trekantssandwich på listen, tager Jonna den lige med Bent. Jonna skal regne ud, 

hvad det koster, når vi selv laver toast til om formiddagen. Prisen sendes til Bent og han vil 

derefter give en tilbagemelding om vi fortsætter med selv at smøre dem, eller om Tradium skal 

lave dem.  

 

Mad bestillingslisten og bemandingslisten udfyldes og sendes til Svend Erik senest d. 27. april. 

 

5. Eventuelt 

• Hver enkelt ansvarlig / chefofficial er ansvarlig for at sende Beredskabsplanen til alle sine 

officials, så alle bliver bekendt med den. 

• På officialsmødet i eftermiddag opfordres der til at alle campingvogne har en brandslukker, 

som er synlig og tilgængelig. 

• Jonna og Ole skal til dialogmøde med DASU og andre klubber d. 25. april. Der vil de spørge 

ind til hvordan officials er forsikret – de som ikke er medlem af en klub. 

 

6. Næste møde 

Ikke aftalt en dato. 


