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Referat fra evalueringsmødet om DEC den 29.11.2016: 

Referent: Helle Nielsen, Næstformand i MSS 

 

 Velkomst v/Tom Pedersen: 

o Tom bød velkommen og bød på spisning. 

 

 Kort evaluering af 2016-sæsonen: 

o Promotoren har været alt for passiv. De har ikke leveret varen. 

o Der har været utilfredshed med reglementet. 

o Der har ikke altid været optimal opstilling i pitten. 

o Organiseringen i Berlin var alt for dårlig. 

o Løbskalenderen var dårlig fordelt over året. 

o Manglende eller dårlig kommunikation med promotor. 

o Manglende markedsføring af klassen. Der mangler promovering af klassevindere. 

 I 2017 vil der blive fokuseret på at få deltagere i klassen. Det er vigtigere, da 

vi må erkende, at det desværre ikke er publikumsvenligt. 

 

 Hvad skal der ske i klassen? Nyt reglement teknisk/sportsligt?: 

o Kenneth Søgaard gennemgik sit forslag til reglement. 

 Ccm opdeling i 6 klasser. Ikke de yderligere krav. 

 Ingen strafvægt eller andet, men kun klasseopdeling. Klasse 6 er fri for alle. 

 Der ønskes at undgå de mange protester, der var i starten af 2016. 

 Der må altid køres i en klasse højere, hvis det ønskes. 

  En ren gruppe N bil får det svært. Alternativt skal der indføres meget 

kontrol. 

 Der blev ytret bekymring om, at det vil blive et dyrt reglement pga. den fri 

konkurrence. Til gengæld er alle biler velkomne. Yderligere er der mange 

klasser, hvis der kun er få deltagere, som i 2016. 
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 Der var bekymring om, at reglementet var tilpasset youngtimerne, men 

kommer de i hele sæsonen?  

 Et forslag var at ændre klasse 1 til standard gruppe N 0-2.000 ccm og klasse 

2 til tunede biler. 

 

o Peter Rasmussen gennemgik sit forslag til reglement. 

 Forslaget er bygget op på max 4 klasser efter de biler, der er i Danmark, 

samt den afvikling der benyttes i udlandet. Det skal være efter de virkelige 

klasser og vægte. Det er for dyrt at bygge op fra bunden. Bilen skal kunne 

tilpasses reglementet med få ændringer. 

 Forslag til klasseinddeling som er efter tank- og vægtforhold: 

 Gruppe N biler med standard motor og gearkasse. 

 A2 op til 2.500 ccm med beregnet vægt og brændstofforbrug. 

 A6 er for Ferrari, BMW, Aston Martin og Porsche mv. 

 SP2 er for enkelt producerede biler, rørrammebiler samt prototyper. 

Spider, Aguila og Radical mv. 

 Der mangler en pitstrategi. De 3 minutters pitstop bør afskaffes. Tankkapa-

citeten bør sættes ned, så dem der kører hurtigst skal tanke flere gange. 

(F.eks. Clio forventes 2 stop, mens en turbobil forventes at have 3 eller 4). 

Det kan styres med volumendisplay placement (bolde i net). En 100 liters 

tank kan bibeholdes i bilen, selvom den nye tankvolumen kun må være på 

f.eks. 50 liter. 

 Den indbyrdes konkurrence i klassen er vigtigt. Vi skal have spændingen 

tilbage, hvilket sker ved flere faktorer, der har betydning for strategien. 

 Spærredifferentiale bør være muligt, hvis det ønskes. 

 Gruppe N har haft svært ved det tidligere reglement. Der står 15-20 bil i 

garager, som vi gerne skal have ud at køre.  

 Der blev forespurgt til kontroller efter løbet. Der vil blive foretaget vejninger 

samt kontrol af antal mulige liter i tanken. Gruppe N biler vil stikprøvevist 
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blive kontrolleret for bearbejdning af motor. En løsning kan være en plom-

bering ved sæsonstart. 

 Der var bekymring om, at turbo- og sugemotorer skal køre i samme klasse. 

Det kan de sagtens, hvis de rigtige forhold sættes op. 

 Der blev foreslået at anvende vægt-/effektforhold. Det var der ikke 

stemning for, da et rullefelt ikke giver et retvisende billede. Ingen klasser 

bruger rullefelt i 2017. 

 Der var ønske om, at en overlegen bil, skal have lov til at køre med. Dog skal 

der være mulighed for tilretninger i løbet af året, så den passer ind i klassen. 

 Der blev foreslået, at vægt skal være inkl. fører, da der ellers skal rigtig 

meget bly med. Vægt kan tilrettes i det endelige reglement. Det er blot for 

at vise princippet. Det er vigtigt med reelle vægte. Minimumsvægten skal 

ikke være umulig. 

 Der var stor bekymring for, om Radicalen kan være med fremover. Den kan 

ikke holde til så meget ekstra vægt for at kunne opfylde minimumsvægten. I 

dette tilfælde skal der reguleres på andre parametre, så den bliver konkur- 

rencedygtig. En mulighed er mindre tankindhold eller restrictor.  

 

o Konklusion. 

 Det reglement, vi har i dag, er ikke optimalt. En dyr bil kan risikere at blive 

slået af en Clio, hvis den ikke er stabil. Det taber ansigt og medfører ikke 

flere deltagere. 

 Det skal være så simpelt og enkelt som muligt. 

 Der skal være prestige i at vinde en klasse. 

 Det er ikke muligt at lave et reglement til alle biler. Der vil altid være behov 

for kompromisser eller tilretninger i løbet af året. 

 Send venligst en mail til Tom, hvilket reglement der ønskes i 2017. Beslut-

ningen vil så blive truffet i weekenden. Det valgte reglement skulle gerne 

blive en succes, så det kan fastholdes de næste år. 
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 Løbskalender: 

o 13. maj 2017 – 4 timer – Ring Djursland 

o 17. + 18. juni 2017 – 4 timer – Rudskrogen, Norge 

o 24. juni 2017 – 4 timer – Padborg Park 

o 3. september 2017 – 6 timer – Padborg Park 

o Der arbejdes på at køre i Berlin i starten af oktober. Hvis det lykkes, så bliver det 

med MSS folk til afviklingen. 

o Det er ikke muligt at køre på Jyllandsringen. 

o Der er tidligere forsøgt at få en aftale på plads på Nürburgring, men interessen fra 

klassen var begrænset. Hvis det skal forsøges igen, skal der være fuld opbakning 

hertil. 

 

 Afvikling: 

o Pitopstilling.  

 På Padborg Park vil det blive samme sted, men med en bredere kørebane i 

midten. 

o Tankning. 

 Der arbejdes på en løsning med midlertidige standere fra et tankselskab. Det 

vil bevirke, at alle kører på det samme brændstof. Hvis det lykkes, så bliver 

anmeldelsesgebyret tilrettet og inkl. brændstof. Det vil være efter en 

fordeling, da ikke alle biler har samme forbrug. 

 Der blev foreslået, at der blev kigget på, at der kun må tankes halvt op, hvis 

der tankes under safetycar. 

o Tilmelding. 

 Tilmelding til serien koster 6.000 kr. + moms. Ønskes der kun deltagelse i ét 

løb betales kun en andel heraf. (4 løb i serien => 1.500 kr. pr. løb) 

 Startgebyr pr. løb (uden brændstof og dæksponsorat): 

 Padborg Park – 4.200 kr. + moms for 4 timer og 6.000 kr. + moms for 

6 timer. 

 Ring Djursland – 4.200 kr. + moms. 
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 Rudskrogen, Norge – 5.000 kr. + moms. 

 Betales der for alle løb samtidigt, opnås en besparelse på 2.000 kr. + 

moms. 

 Det er svært at forhandle med banerne, da en afvikling kræver meget 

køretid og ikke er publikumsvenligt. Dette bevirker, at der på Ring Djursland 

skal betales for minimum 20 deltagere. 

 Til info kostede det 230.000 kr. de DST gæstede SPA i 2015. Køretiden var 1 

time og 40 minutter. 

 Classic Race er den eneste bane, der tjener penge på motorsport i dag. 

Padborg Park tjente penge på ét ud af 5 løb i 2016. 

 Det er vigtigt for promotor, at niveauet i klassen stiger, så det bliver mere 

attraktivt at deltage i klassen. Dette sker ikke ved nedsættelse af startgebyr. 

 

o Kontaktpersoner. 

 Tom Pedersen, tom@padborgpark.dk 

 Karin Niebuhr, monique96@webspeed.dk 

 Klassens tekniske kontrollant afhænger af valg af reglement. 

 

 Dæk: 

o Der vil være krav til dæk i 2017. Der forhandles med Hankook og Michelin. Der er 

lovet priser på niveau med andre lande. (Hankook 17” koster 265 EUR inkl. moms i 

udlandet). 

o Pengene fra dæksponsoratet, hvilket forventes at være på 4.000 kr. pr. bil pr. år, 

kan bruges til følgende: 

 Lavere startgebyr. 

 TV 

 Anden markedsføring. 

Vend venligst tilbage til Tom, hvad I foretrækker. 

o Der er ikke betydelige krav til mærkater på bilen fra dæksponsoreren. 

 

mailto:tom@padborgpark.dk
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 TV: 

o Der forhandles med Peter Mortensen om en tv-aftale for 2017. Prisen er lige nu på 

25.000 kr. pr. weekend, hvilket er for dyrt. 

o Når et endeligt tilbud foreligger samt en endelig dæksponsor er valgt, skal der 

stemmes om, om tv ønskes, og om pengene fra dæksponsoratet skal bruges herpå. 

 

 Valg af kørerrepræsentant: 

o Det er et tilbud ikke er krav. 

o Der var lidt uenighed omkring, om det skulle være en kører i serien eller ej. Det blev 

vedtaget, at der ikke ønskes en nu. 

 

 Eventuelt: 

o Tom takkede for input samt tålmodigheden og håbede på god opbakning i 2017. 

 

 


