Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland
Søndag d. 29. august 2021 kl. 9.30
Til stede: Jens M., Asbjørn, Teis, Morten, Lene, Ole, Jens Christian, Svend Erik, Jonna
Afbud:

Trine, Peter B., Nick, Bent, Torben, Ove

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat godkendt.
2. Covid-19
Der er ingen Covid-19 restriktioner til næste løb. Kører efter DASU`s og DIF`s
restriktioner. Der skal heller ikke fremvises coronapas.
3. Sekretariat / licens
Der er kommet anmeldelser ind. Svend Erik gennemgik klasserne. Der kommer en ny
tidsplan, hvor 2 klasser bliver lagt sammen.
Der er ingen officials til licens-kontrol. Licens-kontrol bliver evt. ude i infovognen.
Præmiepige: kommer søndag kl. 13.00.
Kopi: Kurt og Luna om lørdagen. Søndag arbejdes der på, hvem der skal over til Kurt.
4. Info / billetgruppen
Inge Knudsen kommer og sælger billetter på publikumssiden – der skal kun sælges
om lørdagen.
Svend Erik tager fat i Marcus, vedr. den næstkommende løbsweekend.
Lene spørger ind til hvem der kan få gratis billetter – det kører som vanligt.
Ole og Lene snakker sammen om hvor Marianne Hansen skal være i weekenden.
5. Teknisk Kontrol
Lidt fra sidste løbsweekend, bl.a. problemer med TSR i Parc Fermé – vedr. en protest
som var udløbet.
Der er få officials til næste løb - kun Jens Christian lørdag og søndag, fredag kommer
Peter og Line også.
Svend Erik prøver at kontakte Nina.
Til det sidste løb i år ser det bedre ud med hensyn til officials.
Jens Christian har bestilt vægt.
% støjmåler – løbsledelsen vurderer om der er en som skal udtages til støj – det skal
TK stå for.

6. Område
Svend Erik gennemgik listen sammen med Jens og Asbjørn.
% tribune.
Præmiepodiet skal udenfor.
Der stilles op som vanligt – ingen restriktioner.
Toiletvogn på græsmarken og på tilskuersiden samt på indersiden.
Tidtagningskabler skiftes.
Omgangstæller sættes op torsdag.
Snak om ridehøjdepladsen.
Jens er begyndt at lave tag til Post 6.
Efter mødet går Jens, Asbjørn, Svend Erik og Ole en tur på banen og kigger på
tingene.
7. Start / oplining
Der er 6 officials lørdag og søndag.
Der er styr på det.
8. Depot
Nick kommer søndag.
Jørgen bliver spurgt om han vil være behjælpelig i området om lørdagen.
9. Køkken
Der bliver madpakker til alle de to sidste weekender.
Krista og hendes søn smører madpakkerne.
Steen laver mad fredag aften.
Krista laver mad lørdag og søndag – hun kan ikke selv komme ud med maden – Svend
Erik spørger Kristas søn om han vil komme ud med maden.
Tomme flasker kommes fremadrettet i pantsække, som så afleveres på en
pantstation.
Der er en tynd bemanding i køkkenet, så køkkenet kan ikke være behjælpelige andre
steder.
10. Parkering
Der er styr på parkering og der er officials til opgaven.
11. Bane
Der er en tynd bemanding.
Der er styr på læge.
Der er styr på radioer. Radioerne skal ikke sendes retur fra det næste løb. De sendes
retur efter det sidste løb i år.
Safety-car: Eva kommer søndag, der mangler en til søndag og 2 til lørdag.
Svend Erik skal snakke med Lars Rosenfeldt – han vil få svar mandag.
Poul Erik Skov bliver måske 2. mand i Safety-car fremadrettet – det arbejdes der på.

Ved trælse afkørsler beder Ole Teknisk Kontrol, om at blive væk, de skal nok få bilen
at se, når tid er.
Det er frustrerende når der er officials på banen ved afkørslen, som ikke har noget at
gøre der og som blander sig.
Løbsledelsen kommer af og til ned til afkørslen – dette er helt ok – de ved godt at der
skal holdes lidt afstand. Så de går ikke i vejen.
Ved sidste løbsweekend fik vores læge rimelig meget skæld ud af en anden læge –
han fik dog en undskyldning efterfølgende.
Der kommer kun 1 gummiged til næste løb.
Der er styr på fejemaskine til de 2 sidste løb.
Ole tager kontakt til Pilgård.
Der skal tjekkes om der er nogen streger som skal males op på banen.
Ole påpeger igen at han stopper som banechef fra det nye år.
12. Løbsledelse
Dommere til det næste løb: Mogens Høj, Carsten Boye og Kim Bjerg + 1 mere.
Løbsleder til det næste løb: Morten
Løbsleder til det sidste løb: det skulle have været Teis, men han er ikke hjemme.
Der er mere MC på tidsplanen end det var planlagt og der er 2 bilklasser, som er slået
sammen.
% Bent til næste løb.
Der arbejdes stadig på noget mere indhold om søndagen til den sidste løbsweekend.
13. Officialsmøde
Der er officialsmøde efter dette møde kl. 13.00. Der er en del tilmeldte.
14. Næste møde
Efter behov.
15. Eventuelt
Der aftales, at der skal holdes et officialsmøde til efteråret, evt. med et foredrag.
Foreslag om Tom Kristensen.

