
Referat fra møde for kørerforeningsmedlemmer i Nysum den 7.maj 2011 kl 21.00 

 

Der blev på mødet informeret om TV dækning 2011. Der kommer TV dækning på 4 afdelinger : 

Nysum, Ørnedal, Løvel og Nisseringen. Hver af ca. en halv times varighed og opfølgning på ca 1 

time. Der vil blive kørt superfinaler. Disse består af nr. 1 of 2 fra dagens A-finaler. Der vil være 

præmiepenge til alle 8 deltagere, disse bliver fordelt 1000, 800, 600, 400, 300, 200, 100 og 100 

euro.  

Koordineringsgruppen og kørerforeningen vil allerede nu planlægge sæson 2012 og håber på en 

fuld sæson med tv, og her vil der blive hyret professionel hjælp til marketing, så der kan findes de 

rigtige sponsorer. Der vil løbende blive holdt møder i koordineringsgruppen (Kurt, Daniel, Henrik, 

Per, Egon og Mike) gennem hele sæson 2011 og der vil blive fastlagt en plan over 2012 sæsonen, 

så alle er klar over hvad der kommer til at ske. 

Kørerforeningen og koordineringsgruppen opfordrer alle kørere, som endnu ikke har valgt at være 

medlem i 2011, om at få betalt sit kontingent. Det er nødvendigt for den fortsatte drift, at alle 

melder sig ind, og det er drøftet, at der vil komme restriktioner for dem der ikke er medlem. Disse 

kunne være mindre profilering ved TV dækning.  

Der kommer en professionel speaker på TV udsendelserne og Kristian Jørgensen vil være 

medkommentator.  

Derudover blev det nævnt, at alle kan byde ind at være være sponsor på nummerbaggrunde. Indtil 

videre har Bruno Hansen meldt sig som sponsor og der vil være plads til yderligere 3. Disse pladser 

kan erhverves for kr. 8.000,- pr.stk. i sæson 2011.  

Muligheden for, at få lavet T-shirts og andet gear til salg ved løbene, og evt på nettet vil blive 

undersøgt . Dette ses som mulighed for, at skaffe midler til kørerforeningens arbejde og pr. 

Til tre af afdelingerne vil Red Bull´s eventteam komme og pleje kørere og publikum. Disse er 

Nisseringen 13.juni, Ørnedalsbanen 4.sep og Løvelbanen 30.sep. 

 

Mødet blev afsluttet i god stemning og der var enighed om, at alle tilstedeværende, vil gøre en 

indsats for at få de kørere, som endnu ikke er medlem, med. 

 

 

Mike. 



  


