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DMRU har modtaget følgende protest fra Michael Huniche i forbindelse med Hardbody DM hos
RaceFun i Rødovre d. 27.-28. september.

Jeg vil godt afgive en meget skarp protest vedr. afviklingen af Concourse D ´Elegance i DM
2008 . Hvis det koster 300 kr eller mere , betaler jeg gerne .
Concoursen blev ikke afviklet , som en Concourse skulle afvikles . Concoursen bliver afviklet
ved at bilerne bliver bedømt efter udseende og de detaljer som der er , og det blev den ikke i
2008 . Man får point efter detaljer .
Concoursen 2008 bar præg af , at man ikke vidste hvad man skulle se efter , og derefter
vennetjenester .
Undertegnedes bil er en bil med flot lakering og decals , fuldt bur og interiør , føre med rigtige
seler og fotoætsede spænder , fotoætsede frontgitter og baggitter . Bilen har decals  på hjul og
fælge , samt lys monteret . Søsterbilen som ikke er lige så flot , har fået 17 point ved Danish
Nationals , og er p.t. en sikker vinder .
De biler der deltog havde ingen af delene . Per Gimle som vandt var selv rystet over afviklingen.
Hans bil vandt , og var flot lakeret og havde flot bur , men resten mangelede .
Hvis dette er linien ved et DM , er det lidt af en skandale . Det motiverer ingen til at lave flotte
biler , som er det vi vil have inden for vores gren af sporten .

Afgørelse:
DMRU’s bestyrelse afviser protesten.

Begrundelse:

1)
DMRU har p.t. ingen regler i reglementet for bedømmelse af Concour d’Elegance.
Det er derfor op til den enkelte, arrangerende klub at afgøre om der skal være en sådan
konkurrence ved et DM-arrangement eller ej, samt hvilke regler der evt. skal anvendes.
Da enhver Concour d’Elegance således er udenfor DMRU-regi, selv ved DM-arrangementer,
kan DMRU ikke komme med indsigelser til en sådan konkurrence.

2)
Når en arrangør anvender „Publikumsfavorit-metoden“, hvor hver enkelt deltager uddeler point
til Concour-deltagerne, så må man som deltager forvente, at ikke alle er lige gode til at vurdere
en Concour-bil korrekt.
Dette burde protestindgiveren have været opmærksom på fra starten. Om ikke andet så da
stemmesedlerne blev udleveret på et tidligt tidspunkt i arrangementets forløb.


