Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland
Torsdag d. 13. august 2020 kl. 19.00.
Til stede: Trine, Teis, Ole, Asbjørn, Torben K., Bent, Morten, Peter B., Jens Christian, Svend Erik,
Nick, Lene, Jonna
Afbud:

Jens M., Ove

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsordenen og referatet godkendt.
2. Som situationen er nu tager vi lige Covid-19
Vi ved ikke om vi får polititilladelsen.
Hvor store må forsamlinger være pt.:
500 personer siddende
100 personer stående
Området skal deles op i zoner
Der må max være 100 personer i en zone.
Polititilladelsen skal op på et møde på mandag ved politiet – derefter får vi en tilbagemelding.
Man må ikke mixe zonerne.
Teknisk Kontrol skal gå rundt i zonerne og godkende bilerne – de skal bære mundbind samt huske
at spritte mellem hver zone.
Førermøde kommer til at foregå klassevis.
Regler til morgenkaffen – evt. deles op i grupper eller udenfor.
Morgenbriefing evt. udenfor.
Benny (rengøring) gør corona-rent på toiletvognene, som står i zonerne.
Evt. armbånd til zonerne – forskellige farver.
De kørere som kører om lørdagen skal være ude fra området senest kl. 18.30 lørdag aften. Dette
for ikke at mixe kørerne fra om lørdagen med de kørere som skal køre om søndagen.
Løbet bliver afholdt uden tilskuere.
Der vil være mundbind og sprit til de officials, som har brug for det, samt sprit ved indgangene.
Toiletterne ved køkkenet er KUN for officials hele weekenden.
Kørerne og deres mekanikere har ikke mulighed for et bad.
3. Sekretariat / Licens:
Licens kontrollen sidder ude i Teknisk Kontrol teltet, da officials i TK alligevel skal gå rundt.
Familien Iversen tager licensen til det første løb i september og måske også det sidste i september.
Sekretariatet er endnu ikke lukket op – tilladelserne skal først være på plads.
Der er ikke brug for præmiepige til den første weekend i september.

4. Info/billetgruppen:
Må ikke sælges billetter – slet ikke.
Hver kører får udleveret 3 billetter incl. til ham selv.
Vi skal være OBS på hvor mange pressefolk der må komme – de må ikke være i Ryttergården. De
skal møde ind inden løbet starter og finde deres plads rundt ved banen og der skal de blive hele
dagen.
Lene skal kun udlevere kuverter. Ikke noget med økonomi.
Ingen efteranmeldelser på dagen.
Betaling over nettet når kørerne melder sig til.
5. Teknisk Kontrol:
Der var kaos til et kursus.
Peter B. er Teknisk Chef ved det første løb.
Jens Christian er Teknisk Chef ved det sidste løb.
Vognbog o.a. skal være klar til Teknisk Kontrol kommer rundt til bilerne.
Teknisk Kontrol vil gerne være medlem af DASU og ikke af en klub.
Til førermøderne er det KUN køreren som må deltage.
I Parc Fermé skal køreren blive i bilen indtil der er sagt ok til andet og det er KUN køreren som må
være i Parc Fermé.
6. Område:
Mangler stadig nogle skraldespande – men ikke til det første løb.
Afspærringshegn står i Aarhus.
Gør som vi plejer – måske med lidt ændringer med hegnet.
7. Start/Oplining:
Trine får styr på det.
Har rigeligt med officials – skal være OBS på ikke for mange samlet et sted.
8. Depot:
Motorcyklerne – de flytter selv airfencen evt. med lidt hjælp fra officials på Post 1 og Post 2 og fra
Pitten.
Alle biler skal være klar til at køre ud, når der lukkes op.
Hvis de kan nå at tjekke temp. og luft i dækkene inden de skal lukkes ud, er det ok.
9. Køkken:
En snak om proceduren hvordan morgenkaffe og aftensmad skal serveres.
Steen fra Tradium laver madpakker som vanlig, men ikke aftensmad fredag aften, da det må han
ikke. Det bliver Krista.
Kørerne må ikke gå i bad, men til de officials som har behov for det, findes der en løsning.
Jonna får styr på officials og procedurer til køkkenet.
Jonna laver et udkast til opsummering med hensyn til bl.a. bespisning, officialsudbet.
10. Parkering:
Torben har været ved at finde en ny mand, men han er allerede ved at bakke ud igen.

Der er styr på nogle officials.
En snak om hvordan parkering skal fungere bedst muligt.
Der bliver ikke officials-campering nede ved hangaren til det første løb, men ovre på marken.
11. Bane:
Der er styr på fejemaskine.
Der er kommet nye flag, som skal sættes på pind.
Der er styr på læge.
Palle Roy kontaktes.
Får styr på en gummiged – der er kun brug for en.
Får styr på officials.
Tager fat i Pilgård.
Post 6 er ikke helt færdig endnu – men den er godkendt.
Strafbanen bliver ikke malet op – bliver på ydersiden.
Start/mållinjen friskes op.
12. Løbsledelse:
Der kommer ingen speaker.
Vi har været omkring i de øvrige punkter på dagsordenen.
Teis er løbsleder til det første løb.
Bent er løbsleder til det sidste løb.
Dommere:
Mogens Høj, Carsten Boye og ?.
13. Officialsmøde;
Der er officialsmøde onsdag d. 19. august kl. 19.00.
Der er pt. tilmeldt 11 udover styregruppen.
OBS Covi-19 – håndtering.
Der vil være kaffe og kage.
14. Næste møde:
TORSDAG d. 17. september kl. 19.00.
15. Evt.
Intet til punktet.

