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02-03-2017 

Referat fra SK-møde 02-17  

Torsdag den 23. februar på skype 

 

Til Stede SK: Hanne Thomsen, Brian Berthelsen, Ole Nørskov-Nielsen, Stefan Kristjansson 

og Camilla Friberg (referent) 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst 

Stefan bød alle velkommen til sidste SK-møde inden repræsentantskabsmødet 2017 

 

2. Status fra SU (alle) 

Dommerudvalg 

 A-dommerne har sagt ja til at agere i et dommerudvalg. 

 

Rundbaneudvalg 

Intet at referere. 

 

Reglementudvalg 

De seneste rettelser er blevet godkendt. Tilføjelse omkring gæstekører i 50cc. En 

klub må ikke hente gæstekørere som er 1.divisionskørere fra andre klubber ind til 

deres 2. divisionshold.  

Alment Reglement har fået ændret referencerne, hvilket betyder at henvisninger fra 

speedwayreglementet til Alment Reglement ikke stemmer overens. Dette bliver rettet 

på den online version af speedwayreglementet, og der vedlægges en seddel i det 

trykte reglement med de nye henvisninger. 

Ændringer omkring ligalicens er sendt til ligaforeningen til godkendelse/kommentarer.  

 

Superligaudvalg 

Intet at referere 

 

Teknisk Udvalg 

 Er ved at planlægge den nye sæson 

 

Turnerings Administrationen (TA) 

Intet at referere 

 

Bane, miljø og sikkerhed 

I SK er der truffet beslutning om at punkt 49.5 punkt g fastholdes. Altså kan der 

bruges grønne - sorte/hvide flag og skiver, såfremt baner ikke har 6 

diskvalifikationslamper. 

Der er lavet en lydmålerkalender for sæsonen 2017 inkl. DM 50/85cc i Slangerup.  

 

Old boys 

Intet at referere 
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Udvikling og rekruttering 

Udvalget arbejder pt. på DMU Race Day. Der er kommet en del tilmeldinger, men vi 

opfordrer flere klubber til at bakke op omkring Race Day, da det er en god mulighed 

for at rekruttere nye medlemmer i klubben. 

 

Kalenderudvalg 

Intet at referere 

 

3. Referat fra møde med CCP/Armando 

På mødet fortalte Armando om status på APD. Sk har lavet en skrivelse omkring 

dette som vil blive sendt ud til alle klubber i denne uge. 

 

4. Dommerseminar  

 Der arbejdes på en dato for dommerseminar.  

 

5. Rullestarter 

Sk har fået en henvendelse omkring rullestarter i 85cc. Dette tages op på 

dommerseminaret, så der kan blive strammet op omkring dette fra sæson 2017. 

 

6. Det nye IT-system Status 

Den første levering af det nye IT-system kommer på tirsdag d. 28. februar. Herefter 

vil systemet blive testet igennem inden det endeligt offentliggøres. Det forventes at 

hele systemet bliver taget i brug fra d. 1. maj. 

 

7. Eventuelt 

Intet at referere 

 

 

 

 

 

 

 

 


