
Referat planlægning soapboxderby  

 

 

Deltagere: Efter Generalforsamling 

 

Tidspunkt: 28.02.2022 kl. 20.30 

 

Sted: Nim Multihus 

 

Vedr: Planlægning Soapbox Derby 2022 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer 

 

2. Kommende arrangement: 

 

Hvad vil vi i forhold til antal deltager, skal arrangementet være større 200 besøgende. 

 

Vi vil gerne have flere med, hvordan får vi flere tilmeldte? Vi vil gerne have 20 biler til voksenløbet. 

 

Der skal flere med til børneløbet, min. 10 biler. 

 

Der kan etableres plakater i lygtepæle i omegnen. 

 

Desto større arrangement, desto flere folk kræver det. Hvordan får vi flere hjælpere? Skal Nim 

idrætsforening involveres, men så skal overskuddet evt. deles. 

 

Der skal meldes ud i god tid at vi søger frivillige. 

 

Der skal laves en bedre planlægning for hvad der af opgaver og hvilke tidsrum der skal arbejdes. 

 

3. Evaluering 

 

Gode punkter: 

- Pølsevognen 

- Fadøl (vi skal minimere spild) 

o Alternative dåser som supplement. 

- Festen om aftenen var god, det skal meldes ud at der afholdes fest så folk ved det. 

o Festen skal koste noget for at det ikke koster foreningen penge. 

o Det skal kun være køre og hjælper fest, som koster 100 kr. hvis der er tilskuer som bliver 

hængende koster det 150 kr. for at være med til festen. 

o Der skal ved tilmelding til løbet, gøres opmærksom på at der kan deltages i køre og hjælper 

festen efterfølgende. 

o Mad udefra. 

 

- Speaker og tidstagningen forløb OK 

- Udstilling af biler var OK 

- Tri bikes var sjove, flere prøvede. 

- Flødebollemaskinen 

- Børnelege (kreative hjørne) 
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Dårlige punkter: 

- Der var for få tilmeldte både i voksen og børneløb 

- Vi gjorde for lidt ud af reklame 

- Sikkerhed 

- Fart (nogle har denne holdning) 

 

Nye punkter for reklamering: 

- Horsens Folkeblad 

- Evt. indryk annonce i dagblade 

- Plakater i nærområdet 

- Plakater på ungdomsuddannelser 

- Facebookreklame 

- Foreningens hjemmeside 

o Regler  

o Billeder og video fra sidste år 

- Landsbyerne (landbyrådet) 

- Spejder organisationer 

 

Ansøgninger - Økonomi: 

- Nordea Løbsfond, enten 10.000,- kr. eller 5.000,- kr. + trøjer (Rasmus ansøger snarest) 

- Andre puljer ?? 

- Sponsorer 

 

Punkter som skal forbedres: 

- Flagstangfødder som kan bores ned (Thorbjørn) 

- Sikkerhed i målområde: 

o Bedre indhegninger / bander langs publikum / vej som f.eks.: 

 Halmballer 

 Hoffmann klodser med rækværk i tømmer 

 Watertubes (Civilforsvaret) 

 Skråbander med reklamer 

- Dommervogn 

 

Nye regler og tiltag: 

- Der laves chikane midtvejs med halmballer. 

- Der skal foretages køreskifte med fuld stop midtvejs 

- Stop og løbe zone midtvejs. 

- Indskrivnings, kontrol og informationstelt. 

- Gennemgang af biler  

o skal kunne bremse og styre (kontrolleres ved indskrivning). 

o Ballast må ikke tilføjes under løbet og evt. ballast fra start skal være forsvarlig fastgjort. 

o Der skal informeres om regler for biler på hjemmesiden under regler. 

- Sikkerhed for køre 

 Krav om rigtig hjelm (ingen cykelhjelm), der kan lånes under løbet. 

 Handsker 

- Pointsystem for at alle kan være med 

o Hastighed 

o Kreativitet for bil 

o Udklædning 

- Storskærm 

o Kamera i start og køreskifteområdet. 

o Go pro undervejs. 

- Almindelig promillegrænse (0,5) under løb (man må ikke være synlig beruset) 
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- Civilforsvaret (udstilling) med lægekorps hvis der er nogle som kommer galt afsted ����. 

- Forsikring for deltagere (evt. Aros forsikring som går op i motorsport) 

- Hoppebog (kun hvis forsikring tegnes) 

- Rodeotyr (kun hvis forsikring tegnes) 

- Ølkort 

- Musikband om aftenen (Vestbirk musikefterskole) 

 

Løbstype: 

- Børneløb 

- Voksenløb 

- Tribikes (4 stk. skal være med ens hjul) 

 

 

 

 


