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Referat fra generalforsamlingen 

Referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet. Det fylder en del, da også beretningen indgår. 

Vedtægtsændringer 

I forbindelse med indskrivning af vedtægtsændringer har vi tilladt os at justere l på lidt alternative 

stavemåder og har også nummereret punkterne, der skal indgå i den ordinære generalforsamling. Det vil 

gøre det noget nemmere at finde rundt i § 2.  

Budget for 2023 

23.10 er der eliteudvalgsmøde, hvor der lægges budget for 2023. Det falder sammen med indvielsen af 

asfaltbanen i Borup, så vi må se, hvem der kan troppe op og repræsentere linestyringsgruppen. En ny bane i 

Danmark er så stor en begivenhed, at jeg prioriterer den. 

Vi kan selvfølgelig indgive ønsker til budgettet på forhånd. 

Hvis nogen planlægger arrangementer til ”skærpelse af eliteprofil” skal jeg have besked senest 16.10. Det 

er nok med en kort beskrivelse og et overslag over budget. 

Eliteudvalgets regnskab for 2022 – refusion af startgebyr 

Hvis det kan holdes inden for budgettet gives der refusion for startgebyr til world cup konkurrencer. 

Hvis du vil have del i pengene skal du udfylde et udgiftsbilag, hvor der er indsat dokumentation for 

deltagelse og startgebyrets størrelse. Det kan fx være en indbydelse og en resultatliste eller en kvittering. 

Jeg har vedhæftet MDKs udgiftsbilag. Du bedes sende det til mig senest 16.10. 

 

 

Internationale dommere og Technical Experts 

Listen fra 2022 skal revideres og sendes til fornyelse for 2023. Hvis nogen ønsker at blive taget af listen, 

eller nogen ønsker at komme på listen, skal jeg have besked senest 16. oktober. Den aktuelle liste kan ses 

her: https://www.fai.org/page/ciam-judges 

DM  20.-21. August 2022 

Resultatlisten fra stævnet er vedhæftet.   På grund af tordenvejr blev GoodYear Teamrace og F2F profil 

Team race udsat til afholdelse ved Københavnsmesterskab, som afholdes søndag den 23.10. Husk 

tilmelding til Ole senest 14.10 

Diesel DM blev afholdt 22.9 med imponerende 15 deltagere. Jeg har kun fået topresultaterne: 

1.André Bertelsen. 
2 Morten Nielsen. 

3 Bjarne Schou. 

  

1. Junior - Tobias. 

https://www.fai.org/page/ciam-judges


2. Liv Munck. 

 

Lugo konkurrencerne 
 Kort efter DM tog et større hold til de to world cup konkurrencer i Lugo, bl.a. fordi Coppa d’ Oro 
tæller med til F2D udtagelserne for 2023. Af udvalgte resultater kan nævnes  

 GBR Coppa d’Oro 

Niels 290,6 km/t  nr.4 ud af 5 288,6 km/t    nr. 5 ud af 7 

Jens/Hugh 3:16,4  nr. 9 ud af 16 3:20,0   nr. 4 ud af  24 

Natasja 4     ud af 35 7   ud af 32 

André 4 7 

Steen 12 12 

Morten 7 4 

Kent 12 12 

Bjarne - 7 

Som sædvanlig var Lugo et besøg værd. Dejlig atmosfære og hård konkurrence. Asfalt holdet nød 
opholdet i den sædvanlige B&B og de sædvanlige spisesteder samt en hel ny autentisk restaurant, 
som kalder på en gentagelse. Konkurrencen i speed var skæmmet af mange afbud, men også af at 
være tæt på 4 deltagere, der alle har haft VM guldmedaljer om halsen. Også i F2C var der mange 
VM tophold og Hugh/Jens var kun 1 sekund fra en finaleplads. Tænk hvad det kan blive til, når de 
fremover kan træne i Borup. Der er et indslag på forum om F2D.  Combatresultaterne vidner om et 
massivt dansk aftryk på konkurrencen.  
 
Elitesamling 21.-22- januar 2023 
Elitesamlingen afholdes på Frederikshøj B&B på Østfyn som de foregående år med en delvis egenbetaling. 
Der loves mere info senere. 
Tilmelding kan ske til mig senest 30.10 
 

World Cup konkurrencer 2023 

Anmodning om WC konkurrencer skal indsendes til eliteudvalgsformanden senest 1. november. 


