
Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland 

Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 19.00 

Til stede:  Jens M., Asbjørn V., Bent T. R., Teis T. R., Morten V., Trine K., Ole R., Peter B., Jens Christian C.,  

                   Svend Erik A. og Jonna R. 

Afbud:      Lene H. L., Nick S., Ove T. og Torben K. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Der søges stadig efter en anden referent.  
Dagsordenen godkendt. 

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

Der deles op i zoner hvor der må være 200 personer i hver zone. 
ALLE skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas – dette gælder også for officials. 
Dette kommer til at stå i slutinstruktionen. Coronapasset skal fremvises ved forlangende af 

Coronavagter.  
Vi afventer de nyeste restriktioner. 

Mundbind skal bæres efter restriktionerne. 
De to første løb køres uden publikum. 
Det første løb bliver filmet til TV. 
Der kommer toiletvogne op i zonerne og der bliver badezoner. 

 

3. Sekretariat / licens 
Vi får ikke brug for præmiepige. 

Det bliver måske Anne Deacon Juhl og Dorthe Pallesen, som skal sidde i licensen. 
Jonna tager fat i Dorthe om hun evt. kan og giver en tilbagemelding til Svend Erik. 
 

4. Info / billetgruppen 
Der skal ikke sælges billetter på publikumssiden. 

Officials får armbånd på, som sidste år. 
Der skal være 1 – 2 mere personer ude ved Lene udover Lene, da der skal tjekkes Coronapas og der 
skal laves stikprøver af Coronapas, afhængig af de nye udmeldinger. 

 

5. Teknisk Kontrol 
Det ser tyndt ud med hensyn til bemanding – der er pt. 4 officials. 
Jens Chr. Vil gerne have en liste over hvem der har OF523. 

Til det forrige løb, var der bøvl med TCR. 
Der var problemer med for mange folk i Parc Fermé – nogen stillede op med familie derinde, hvilket 

gav lidt panik. Der var en på 14 år, som skulle have en værge med. 
Løbsledelsen og Teknisk Kontrol skal have fastlagt reglerne inden weekendens løb. 

Kørere under 18 år har lov at have en værge med samt evt. en tolk. 
OBS! Hold øje med afstanden og at der ikke bliver pillet mere ved bilerne end der er tilladt.  
Jens Chr. bestiller vægt – tager fat i Bruno. 

Peter vil gerne med på listen over styregruppen. 
 



 

6. Område 
Der spørges ind til ekstra hegn. En snak om hvor meget hegn der skal bruges og en snak om 

opdeling af zonerne samt toiletvognene. 
Skilte ude ved vejen med hensyn til % parkering i siden af vejen. 
Officials skal campere ovre på marken. 
Der er lavet aftale med El-Con. 
Strafbanen skal males op – evt. en søndag inden løbet. 

 
7. Start / oplining 

Trine har styr på det første løb. 
Kommer til at mangle officials den weekend i september, hvor der også køres CRAA, da flere 
officials hjælper til derude. 
 

8. Depot 

% Nick i aften, men han kommer til løbsweekenden. 
 

9. Køkken 
Der er styr på officials. 
Steen laver aftensmad fredag og Krista laver aftensmad lørdag og søndag. 

Gennemgå liste med de rette chef officials med hensyn til om der er nogen som skal slettes / 
tilføjes. 

”Pølse” Henrik har sagt op til at komme på Ring Djursland. 
Burger Madsen tager løbene i år. 
Jonna tager en snak med uddeleren i Dagli Brugsen i Tirstrup om forplejning samt øl og vand – der 
skal gerne betales efter hvert løb (sendes til Bent). 
Høre om de tager ubrudte varer retur.  

 
10.  Parkering 

De får styr på det og der er styr på officials. 
 

11.  Bane 

Der er styr på officials til det første løb. 
Og der er styr på læge til de 2 første løb. 

Der er styr på radioer til de 2 første løb. 
Der er gang i at få 2 gummigede til det første løb – der skal ikke bruges gummiged til MC 
weekenden. 

Med hensyn til fejemaskine tror Ole ikke vi får fra NCC.  
DanSwip vil gerne, men det koster kr. 800,00 pr. dag. 

Svend Erik ringer til Orla i morgen og giver Ole en tilbagemelding. 
Måske på Ring Djursland en dag i en weekend inden det første løb. 

Ole tager fat i Pilgård med hensyn til biler. 
Frederik harver sandfang. 
Ole ved ikke om der mangler kattegrus – hvis der mangler skal der ikke købes 2 paller, da det går i 

”knot” og er derfor svær at bruge. 
Bent har snakket med ambulancen. 

Der er et ønske om tag på Post 6. 
Det sidste løb i september i år, bliver Oles sidste som banechef på Ring Djursland. 
 

12.  Løbsledelse 
Bent er løbsleder til det første løb. 

Af dommer kommer: Finn Knudsen, Karen og Per Leth. 
 



13.  Officialsmøde 

Officialsmøde udsættes, da der ifølge covid-19 restriktionerne stadig ikke må være for mange 
personer samlet indendørs. 
Som udgangspunkt afholdes der et møde i august måned. 

 
14.  Næste møde 

Næste møde er søndag d. 29. august kl. 9.30. 
Kl. 13.00 samme dag er der officialsmøde – hvis Covid-19 restriktionerne tillader det til den tid. 

 
15.  Eventuelt 

En snak om hvilke områder vi skal bemande i MC weekenden d. 19. + 20. juni:  

AMK vil gerne have en af deres officials med på hver flagpost samt 1 – 2 ude ved Ole. 
AMK vil gerne have lidt hjælp i informationsvognen. 

1 – 2 officials med i Tårnet 
 
Følgende områder skal vi ikke bemande: 

Teknisk Kontrol 
Start / Oplining 

Kopi 
Depot 

Rydning 
Pitten 
 

Der køres ikke Safety Car og ej heller Fejemaskine. 
Weekenden køres uden Publikum. 

 


