
Referat fra styregruppemøde 23. april 2022 

Deltagere: 

Jens 
Jens Christian 
Svend Erik 
Teis 
Lene 
Trine 
Asbjørn 
Torben 
Morten 
Hanne 
Peter 
 
Referent: 
 
Anne 
 
Afbud fra: 
 
Mathias, Ove, Bent, Nick 

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Godkendt dagsorden og referat. 

2. Sekretariat/licens/kopi. 

AMK står for Licenskontrollen til Classic TT.  Lene fortsætter med Licenskontrol til de andre løb. 

Kopi – Kurt har det ikke så godt, så der skal findes en mulig afløser – Lilian spørges og Mathias har en der 
muligvis også kan tage over. 

3. Info/billetgruppen. 

Info/billetgruppen – folk svarer ikke tilbage, så der er kun 5 pt som har sagt ja – så løsning bliver nok at 
sætte vognen hen til lågen, måske inden for lågen. Ved Classic TT skal vognen sættes ved rundkørsel. 

Skal telefonnummer til div. officials findes? 

4. Teknisk kontrol. 

Alt er bestilt til de tre løb. 



Der kommer en ny mand, Rasmus Petersen som lige er blevet uddannet. 

Rute hen til støjmålingspladsen skal pointeres på førermøde, da kørerne har svært ved at finde den. 

Ties er i gang med TK mærkater. 

5. Område. 

Der mangler kun taget på post 1 og post 6, samt rep. af dæk post 5. 

Elektriker bygger el-tavle til tilskuerpladsen og der graves 2 pæle til samme. 

Toiletvogn større på parkeringsplads på græsareal til AMK – Svend Erik. 

Der er gravet 18 huller, men der er kun 12 lange flagstænger. 

6. Start/ oplining. 

Der er styr på alle løb – Trine kommer og hjælper til ved Classic TT 

7. Depot/pit. 

Svend Erik kontakter Nick. 

AMK vil gerne selv bemande pit, men ikke optimalt – Teis finder ud af det med dem. 

8. Køkken. 

Classic TT -tors/fre/lør tradium står for maden og søndag kommer Krista. Tradium laver madpakker, 
rundstykker/kage kommer Svend Erik med – Hanne kontakter hjælpere – alt bliver som det plejer. 

9. Parkering. 

Parkering til Classic TT (der kommer mange) – alt er ok hele marken, plus trekanten. Skal græsareal kun 
være til motorcykler, og så sendes bilerne ned på marken for enden af bakke? 

Camping til tre rækker, så flere strømtavle er nødvendige. 

10. Bane. 

Bane – største problem er flagfolk til Classic TT, Mathias arbejder på at finde flere. 

11. Løbsledelse. 

De to løb før sommerferie bliver store og spændende arrangementer. 

Classic TT har også arrangementer i Ebeltoft, se de forskellige ting på Ring Djurslands  hjemmeside. 

Pt er der 170 tilmeldte fra 10 forskellige nationer. 



TCR sidst i maj bliver også stort – deltagerantal ikke kendt endnu. 

12. Officialmøde. 

Officialmøde – Teis informere om nye flagregler og om løbene i 2022. 

13. Næste møde.  

Næste møde efter behov. 

14. Eventuelt. 

Billetter til Classic TT kan købes som enkelte dage – fredag og lørdag eller også en weekendbillet, som 
gælder hele weekenden. 

Skilte bliver lavet på mandag 25. april. 

Reklamemateriale står Morten for – han vil meget gerne have billeder til Ring Djursland FB 
https://www.facebook.com/ringdjursland - det er vigtigt at alle medlemmer husker at like og dele 
arrangementer. På den måde kommer vores arrangementer ud til en hel masse mennesker. 

God ide at arrangere med en drone fører for at få spændende optagelser til hjemmeside og FB side. Teis 
kontakter Krog Foto. 

Anne Deacon Juhl, 28. april 2022. 

https://www.facebook.com/ringdjursland

