
Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland 

Torsdag d. 17. september 2020 kl. 19.00. 

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

 

Afbud: Jens M., Ove, Nick, Peter B., Torben K. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Dagsordenen og referatet godkendt. 

 

2. Som situationen er nu tager vi lige Covid-19 

Der ligger Covid-19 retningslinjer på Ring Djurslands hjemmeside vedr. løbet d. 26. + d. 27. 

september. Anbefales at alle læser retningslinjerne. 

Med hensyn til forsamlinger og zoneopdeling gælder de samme regler som sidst (se referat fra d. 

13. august 2020). 

 

Der er givet polititilladelse til løbet. 

 

Der er TV på til løbsweekenden. 

 

Der arbejdes på, at der ikke skal være kørere på marken – marken skal bruges til campering, 

parkering samt trailer-parkering.   

TCR kører kun om lørdagen. 

Legend Car kører kun om søndagen.  

DS3 måtte melde afbud til løbsafviklingen. 

 

Der bliver kørt uden publikum – dog bliver der lavet et arrangement både lørdag og søndag, hvor 

der vil blive opstillet 2 tribuner til 440 gæster. Tribunerne kommer til at stå på den anden side af 

Tradiums kantine på græsplænen og de gæster har INGEN adgang til hverken depot- eller pit 

området. De skal blive i det afskærmede område. Det er 2 Teams (Nymark Racing og Massive 

Motorsport), som står for dette arrangement. Der skal evt. være en vagt ved området. 

 

Det er den 4. tidsplan, som ligger på hjemmesiden pt. 

 

Kørerne og co. skal denne gang have mulighed for at kunne få et bad. Det bliver baderummene 

ved køkkenet som skal benyttes til dette. Badetiden bliver opdelt i zoner, så der kun er en zone 

inde af gangen. Der bliver afsat et tidsrum, hvor de har muligheden for dette. Imellem zonerne 

bliver der afsat ca. ½ time, så der kan vaskes / sprittes af, inden næste zone. Der skal også 

afsættes tidspunkter af til officials. 

Der skal være en vagt ved baderummene. 



Svend Erik laver et udkast til hvordan det kan inddeles og en evt. vagtfordeling – han sender sit 

udkast til Jonna, som derefter ser på det sammen med Svend Erik. Jonna skal have en liste over 

hvilken farve armbånd de forskellige zoner har. Den skal ind i køkkenet, da det vil være køkken 

officials, som tager nogle af vagterne. 

Når Svend Erik og Jonna har kigget på planen, afgør vi om Benny (reng.) skal gøre baderummene 

rene imellem hver zone eller om vi selv kan gøre det.  

 

3. Sekretariat / Licens: 

Licens kontrollen sidder, hvor de plejer at sidde. 

Der kommer 2 eller 3 officials til licens kontrollen. 

Sekretariatet har travlt lige nu. 

 

4. Info/billetgruppen: 

Der må heller ikke sælges billetter til dette løb. 

Stort set det samme som til det sidste løb. 

Hver kører får udleveret imellem 3 – 5 billetter incl. til køreren selv. 

Officials som ikke har en opgave, må ikke komme ind på deres officialskort til næste løb. 

Man kan ikke komme ind på sit DASU kort, dog med få undtagelser. Dette er altid gældende – ikke 

kun til den kommende weekend. 

Lene har ryddet op i infomappen – det trængte den vist til. :-) 

Lene vil gerne have et lille møde omkring flere ting, bl.a. hvem må komme ind på hvilke kort, 

revurderet diverse lister.  

Jonna laver en liste til Lene over de officials, som kommer og hjælper til næste løb, som hun skal 

have ude i infovognen. Dette er så der kun kommer de officials ind som har en opgave. 

Så det kan ikke betale sig at snyde sig ind. 

Lene skal også have en liste over Banesportsudvalget + Henrik Møller (”gyldige” DASU folk). 

 

5. Teknisk Kontrol: 

Jens Christian er Teknisk Chef til det sidste løb. 

Det var en udfordring at finde alle biler til det forrige løb. 

Teknisk Kontrol går igen rundt. 

Bemandingen er som sidst – det gik godt. 

Bilerne ind og ud af Pitten gik godt sidst – så det gøres sådan igen. 

 

6. Område: 

Der er ikke så meget – gik godt sidst og det forventes det at gøre igen. 

En snak om hvordan hegnet skal sættes op. 

Gården skal deles op i 2 zoner om lørdagen. 

Alle hegn blev brugt sidste gang. 

 

7. Start/Oplining: 

Har styr på officials. 

Svend Erik skal huske nummer skilte. 

 

8. Depot: 

% Nick til mødet. 



En snak om zoneinddeling, toiletforhold.  

Der vil komme håndvask i hver zone.  

 

9. Køkken: 

Har styr på officials. 

Jonna har revideret officialslisten med bl.a. DASU data, så det er den der skal bruges, når officials 

tilmeldes til løbene – den bliver løbende revideres – men det kræver at Jonna får de nye data fra 

chef-officials. 

Listen skal gennemgåes på et tidspunkt – der er nok nogen som skal slettes. 

Det gik rimeligt til sidste løb med hensyn til Covid-19 retningslinierne. 

Vi følger de samme procedurer som sidst. 

Steen fra Tradium laver madpakker som vanlig, men ikke aftensmad fredag aften, da det må han 

ikke. Det bliver Krista. 

Jonna får revideret telefonlisten, hvor bl.a. chef officials står på. 

Får temmelig sikkert styr på det hele inden løbet. 

Jonna efterlyste en anden referent – men der blev ikke ligefrem råbt i munden på hinanden. 

 

10. Parkering: 

De gæster som kommer til arrangementet som 2 Teams står for, skal også parkere ovre på 

marken – ikke på skolens område. 

Der skal stå en officials ved tribunerne, som kan sende bilerne tilbage til rundkørslen. 

 

11. Bane: 

Motorsportsmæssigt er der intet fra sidste løb. 

Men der er til gengæld en eller to opsange: 

Det er frustrerende, når alle ikke overholder de gældende retningslinjer, samt manglende 

oprydning efter sig selv. 

Der er styr på officials. 

Der er styr på fejemaskine. 

Der er styr på 2 gummigede. 

Der er styr på radioer. 

Tager lige fat i lægen igen. 

Har snakket med Pilgård. 

Der er kommet et nyt Ring Djursland kort, hvor post 6 er aftegnet – sættes i alle postmapperne. 

Ole spørger ind til om der er en manitou ude på Ring Djursland på søndag – for så vil han ud at 

lave Post 6 færdig. Bent lader en nøgle ligge, så det er ok. 

 

12. Løbsledelse: 

Intet at bemærke til det sidste løb. 

Vi har været omkring i de øvrige punkter på dagsordenen. 

Bent er løbsleder til det sidste løb. 

Dommere: 

Per Leth, Jens Munkholm og John Ullerup. Anja er sekretær. 

Tidsplanen er ikke til at få stress over. 

 

 



13. Officialsmøde; 

Vi holder ikke officialsmøde senere i år – dette bl.a. på grund af Covid-19 og økonomi. 

Vi venter til foråret og laver et forårsarrangement. 

Der vil blive sendt en mail rundt til alle officials med tak for i år efter det sidste løb. 

 

14. Næste møde: 

Ingen dato aftalt. 

Sidst i oktober eller først i november.  

Ønske om at det bliver en dag i weekenden, så der er tid til en afslutning på året for Styregruppen 

og evt. få diverse lister revideret. 

 

15. Evt. 

Intet til punktet. 

 

 

 

(dog er der siden mødet d. 17. sep. udmeldt nyt fra regeringen. D. 18. september blev der udmeldt 

en ændring i antallet man må være i en forsamling – den blev nedsat fra 100 til 50 personer - så 

der skal derfor igen kigges på zoneopdelingen til løbet d. 26. + d. 27. sep., så retningslinjerne kan 

overholdes). 

 


