DDSR – Danish Digital Scale Racing
Nyhedsbrev
DDSR afholder DM under DMRU igen i 2021 – selvfølgelig.
Sæson 2020 er desværre slet ikke gået som forventet eller
håbet. Covid-19, også kaldet Corona, har sat sit præg på
sæsonen med de sociale restriktioner som
sundhedsmyndighederne har anbefalet. Først afdeling blev
afviklet i februar 2020 hos HMRC på Fyn med god tilslutning,
men 14 dage senere lukkede Danmark ned. Og dermed også
DMRU og alle aktiviteter. Det tegnede ellers til en spændende
sæson med ny bane på programmet og 2 spændende
bilklasser.

Bil klasser: Der vil i 2021 blive kørt DM i de samme 2 klasser
som var planlagt til 2020 – GT3 og BTCC out-of-the-box vogne
med magnet, i en klasse vi kalder BTCC Sprint – positivliste
findes sammen med regelsæt.
Påsættere: Melder du dig til DM som kører, så melder du dig
også som påsætter – de 2 ting hænger sammen! Vi har
desværre oplevet at antallet af frivillige påsættere falder hen
over dagen, men husk at en påsætter er der for DIN skyld, så
tag din tjans!

MEN 2021 er ikke langt væk, og mon ikke Corona tager af så
vi får lov at mødes til hård kamp om danmarksmesterskabet i
2021. Det satser vi i hvert fald på!
DM 2021
Planlægning af sæson 2021 er i gang og vi satser stort. Vi
satser på 6 afdelinger fordelt på det meste af landet og mere
nye og i DM-sammenhæng, uprøvede baner. Dialogen med
baneejere er så småt i gang og vi satser på at kunne få
godkendt følgende plan for DM i 2021 på
delegeretforsamlingen til november:
DM1: 27/02/2021
DM2: 27/03/2021
DM3: 29/05/2021
DM4: 26/06/2021
DM5: 26/09/2021
DM6: 30/10/2021 (FINALE)
Baner: Vi håber at de gode gamle klubber som Niløse, HMRC,
Sorø, Korsør, Meterrace i Skovlunde og Avedøre vil lægge
opdaterede baner til DM 2021, men der er plads til flere. Hvis
du er baneejer eller administrator for en bane og din klub
gerne vil lægge billet ind på en DM-afdeling, så tag kontakt til
os i DMRU hurtigst muligt.☺
Banereglementet forventes opdateret så det bliver muligt at
anvende andre typer af plastskinner end Scalextric Sport i
2021, forudsat at banerne er 100% SSD og funktionsdygtige
inkl. sporskifter, og i øvrigt overholder banereglementet.

Deltagere: Vi synes at Digital Scale Racing er verdens fedeste
sport / hobby og der må være mange flere med benzin i
blodet og kriblende speederfinger rundt omkring i landet.
Dem vil vi rigtigt gerne lege med. Vi håber at vores
magnetklasse kan være med til at trække flere til sporten. Så
spred gerne det glade budskab.

Digital Scale Racing står ikke stille og følger med udviklingen i
sporten. Derfor kigger vi naturligvis på blandt andet Oxigen
systemet. Så ud over de planlagte SSD DM løb, som forventes
afvikles i løbet af 2021, vil DDSR også som noget nyt forsøge
at afholde 2 separate Oxigen løb; 1 i foråret og 1 i efteråret.
Et rent GT3 løb og et mini le Mans. Mere om det senere.

DMRU: Som bekendt er det kun lommeuld og nullermænd
der kommer af sig selv. To danmarksmesterskaber som dem
DMRU afholder i SSD Digital Scale Racing hvert år kommer
slet ikke af sig selv. Det kræver nogle ildsjæle som brænder
for sporten og som vil lægge et stykke seriøst arbejde i at
planlægge og gennemføre et par danmarksmesterskaber for
vores racervenner. Ikke mindst på løbsdage er der travlt.
Lindbaum og Juhl har de siden 2018 stået for Digital Scale
Racing hos DMRU, med periodisk hjælp fra Henrik Jensen og
andre, men der er plads til flere. Opgaver er der nok af og
friskt blod til inspiration er altid velkommen. Så hvis du har en
arbejdshest i blodet så meld dig under fanerne og vær med til
at gøre Digital Scale Racing endnu bedre.

Og mon ikke en traditionel SSD Summer Cup vil kunne snige
sig ind i programmet midt i august 2021?

Vi glæder os til 2021 og håber at se dig og dine venner igen til
start☺

Michael Juhl (mj@juhlmanagement.dk) &
Flemming Lindbaum (flemming@lindbaum.dk)

