Referat fra Årsmødet i Rallycross kørerforeningen 24.juli på Ørnedalsbanen
Casper Olesen bød velkommen og anbefalede Robert Jensen som dirigent og Jørgen RingAndersen som referent. Begge blev valgt
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og gav ordet til
Casper som kom med en kort redegørelse for sæson 2019.
Derefter orienterede Jens-Kim Larsen fra banesportsudvalget om udvalgets ideer til næste sæson.
a. Forslaget om et ”Jokerløb” så man på forhånd kan udvælge et løb som tællende dobbelt
var der en længere debat om, men der var ikke stemning for at indføre dette.
b. Forslag om at starte i omvendt startorden (lykkehjul), var der heller ikke flertal for. Men
man vil forsøge at afprøve det ved sæsonafslutningen (NEZ 2WD) i Oktober.
Dernæst gik man over til de indsendte forslag fra klassemøderne:
5a. Skal man smide 1 resultat væk hvis der er mere end 6 DM afd.
Vedtaget, med tilføjelsen at DM-finalen ikke kan smides væk
5b. Forslag om 1 DM løb i udlandet
Vedtaget Bestyrelsen arbejder videre med kontakt til Tomelilla (S)
5c. Krav om bedre styr på støv/vanding. Evt. krav om at der skal bruges Dustex ved DM løb.
Man blev enige om at RCD i første omgang skal skrive til arrangørerne og finde en løsning så
banefolk får bedre instruktion.
5d. Bedre planlægning af depotplads, så man undgår at skulle betale for lidt ekstra plads.
Man blev enige om at RCD skal skrive til arrangørerne og finde en løsning der tilgodeser alle.
5e. Fri forrude/ret til reklamer. Evt samme regler som i asfaltklasserne hvor kun køreren og
anmelderen har ret til reklamer på bilen.
Det blev vedtaget at ingen andre end køreren kan råde over forruden. RCD kan evt lave
aftale med arrangørerne om en bestemt plads enten på taget eller bilens front som skal være
reserveret arrangør reklame (max 100x20cm). Arrangører kan ikke i tillægsreglerne kræve en
bestemt placering.
5f. Videodokumentation godtages ved sagsbehandling.
Vedtaget
5g. Super2000: Forslag om at tillade ”Scoop” i motorhjelm.
Vedtaget
5h. Gruppe N: Indførelse af vægt/effekt i en ny 1600 klasse (evt sammenlægning med 1250cc)
Vedtaget Gert Kjeldsen laver forslag og fremsender til BU
5i. Prøvetiden udløber i år. Hvad så?
Vedtaget at prøvetiden forlænges med 1 år
Evt.: Bred debat om mange emner:
Skal man gennemføre Semifinale for at deltage i finalen
Semifinaler skal fyldes op med reserver. BU ønskede ikke dette sidste år da man mener at der kan
tænkes taktisk.
Forslag om 3 semifinaler ved min 22 deltagere og to fra hver semi går videre, grunden er at så
kommer der flere kører ud at køre lig med mere køretid til kørerne.
Et forslag om at male streger på banen i startområdet, og deltagere der så overskrider en streg

skal straffes. Men dette kræver videoovervågning af starten for at kunne fungere.
RC løbet d.5.oktober bliver et mesterskabsløb i NEZ 2WD og ikke kun en DM-revanche.
Dirigenten takkede derefter deltagerne for at godt møde.
/Jørgen Ring-Andersen

