
Zenergy Racing ApS 
Driftsforeningen Padborg Park  
 
 
Mødereferat fra møde med de aktive kørere onsdag den 29. oktober 2014 på 
Hejse Kro ved Fredericia.  
 
 
De mange fremmødte blev informeret om baggrunden for etableringen af Zenergy 
Super Challenge - i referatet benævnt serien 
 
Det blev konstateret at det var nødvendigt at køre Road Racing i forbindelse med 
billøb og i den forbindelse blev det ønsket at Legend Car blev forsynet med 
olieopsamling og at der i fald, der blev kørt Drifting, at dette skete efter seriens 
kørsel. 
 
Konceptet for serien er 
 

- to klasser 600 ccm og 1000 ccm, der kører sammen i heat med samlet start 
(ingen splitstart) 

- normal 15 % kval-regel er gældende 
- præmiering til hver klasse for hvert heat som kørte den alene 
- lørdag 2 x tidtagning a´20 minutter og 1 x heat a’ 10 minutter 
- søndag 1 x Warm Up, 1 x tidtagning a´20 minutter og 2 x heat a’ 15 minutter 
- i alt 155 minutter inkl. omskiftning – antal af minutter er ikke til debat, men 

der kan ske forskydning lørdag til søndag og omvendt 
- fællestelt med 3 x 6 meter til hver kører som en del af anmeldelsen 
- fælles catering tilbydes kørere og sponsorer 

 
Anmeldelse efter først til mølle princippet. I tilfælde af manglende kvalifikation på 
grund af 15 % regel eller på grund af antalsbegrænsning i banecertifikat 
tilbagebetales en del af anmeldelsesgebyret. 
 
Reglementer skal være så tæt på DMU’s som muligt. Teknisk reglement så frit som 
muligt. Regler for numre skal adskille 1000 ccm fra 600 ccm. 
 
Serien ønsker det bedste forhold til DMU og alle løb søges som åbne 
træningsarrangementer. 
 
Løbsdage er med 99,99 % sikkerhed 

- 9. og 10. maj på RD 
- 20. og 21. juni på RD 
- 27.og 28. juni på PP 
- 12. og 13. september på PP med finale og fest 

 
Dæk og hovedsponsor 

- Super Dæk Service som dækker TV udgiften 
- Dæk er af mærket Pirelli Pris for et sæt slicks er 2400 + moms, forsøges 

forhandlet yderligere ned.  



- Det sportslige reglement vil indeholde regler for dækbegrænsning med 3 
bagdæk og 2 fordæk til hvert løb. Ubrugte dæk kan anvendes ved senere 
afdelinger (af samme kører) Dækmærkning skal etableres.  

- 1000 ccm på slicks (Diablo Superbike) og 600 på dæk med mønster (Diablo 
Supercorsa, pris for disse tilkommer hurtigst muligt).  

- Det tekniske reglement vil indeholde regler for dæk i øvrigt, idet det forventes 
at der tillades 2 compounds (SC1 og SC2).  

- Ved forhandling med Superdæk skal aftales nærmere om pris og dækservice 
ved de enkelte løb.  

 
TV aftale er baseret på det sikre og der er indgået aftale med TV 3 Sport 1 med ½ 
times udsendelse normalt ugen efter. Der er 16 ”visitkort” for hver afdeling. De fire er 
solgt til Super Dæk. De øvrige er til salg for 5.000 kroner for et løb og 15.000 kroner 
løbende serien igennem. Der skal søges en virkelig professionel speaker til TV 
udsendelserne.  
 
Anmeldelsesgebyr inkl. Fællestelt er 2.800 kroner + moms. Ingen seriegebyr. Rabat 
kan opnås ved serieanmeldelse (booking af hele serien på en gang).  
 
Ekstra plads i telt med 3 x 6 meter modul kan købes for kr. 800,00 + moms. 
 
Markedsføring der skal snarest etableres 

- hjemmeside med plads til kørerprofiler 
- presseinfo om serien 

 
Aftenens konklusion var, at vi alle ser frem til denne nye serie i Road Racing som det 
er planen at køre i årene fremover.  
 
Det blev aftalt at oprette en Facebook gruppe, hvor dialogen mellem den nye series 
interessenter kan fortsætte.  
 
 
Referat Holger Møller-Nielsen 
 
 


