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Dagsorden for SK møde, mandag den 25. februar klokken 16.30 på Fjeldsted Skov Kro(møde nummer 02/19) 

 

Til Stede: Rudi Steen Hansen(RSH), Leif Petersen(LP), Brian Berthelsen(BB), Hanne Thomsen(HT) og Søren Andersen(SA) - Referent 

Fraværende: Ingen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

RSH indledte mødet med at byde velkommen. Bevist var dagsorden med færre punkter end normalt, fordi der var afsat tid til at gave en grundig dialog om SKs 

arbejdsdeling. 

2. Arbejdsdeling 

SK drøftede den interne arbejdsdeling. Der blev enighed om følgende fordeling, i selve SK. 

Brian Hanne Rudi Leif 

SK Medlem SK suppleant SK formand SK medlem 

Rekruttering og Udvikling FIME TRC Medlem HB Medlem Medlem af miljøudvalget 

Dommerpåsætning og ADM Løbskalender, planlægning Medlem af DMUs Talent- og Eliteudvalg Reglement 

Teknisk Udvalg DM og EM/VM kval Økonomi/Budget Bansyn - og godkendelser 

Speedway-Kids FIM/FIME løb i DK.  Superligaen/Ligaforeningen Medlem af DMUs Sikkerhedsudvalg  

50 cc Arbejdsgruppe Dommerkalender Rundbaneudvalg   

Rekrutteringsambasadører Medaljeadministration Fritte Cup   

  250 cc Regionsmøder    

  Kursusafholdelse, Officials Tuneringsadministrationen   

  Kvalitetskontrol af løbsafgifter Internationalt udvalg og repræsentanter   

Dommere* Dommere* Dommere*   

*Dommere: Kategorisering, 
Kalender, Rapporter og 
Seminar       

Derudover vil der i højere grad blive en lagt en række af administrative opgaver ind på kontoret. Dette koordineres i den nærmeste fremtid.  
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3. Reglement - Endelig godkendelse 

Der mangler enkelte rettelser, som blev godkendt 

Til næste år udarbejdes et skema samt tidsplan til styring af rettelserne fremadrettet. Der vil være skarpere deadlines for diverse rettelser, så de ikke kommer ind efter 

deadlines. Der stræbes efter, at reglementet er færdigt inden juleferien 2019. 

Reglementet uploades en af de kommende dage. 

 

4. Dagsorden Repræsentantskabsmøde 

Dagsorden udsendt. SK har sat følgende punkter på til orientering/dialog: 

- Banesyn 

- Regionsmøder, fremadrettet 

- Træningskalender, som en af løbskalenderen 

 

5. Bordet rundt 

- Skovbybanen, Godkendelse fremadrettet 

Forudsætningerne for den nuværende dispensation undersøges og det undersøges endvidere om klubben skal have lov til at træne med samlet start, selvom der ikke 

er airfence. En mulig løsning kunne være at man tillod 2-3 kørere at starte ad gangen. Styrkespedredningen mellem kørerne er stor og derfor vil der ikke være 

konkurrence mellem kørerne. De vil meget hurtigt køre ”en mod en”. Sagen undersøges nærmere. 

- Oscar Grøndahl og 250 cc 

Det postuleres fra kørerside, at Oscar er blevet lovet, at han kunne køre 250 cc som 12 årig, hvilket er imod det der står i DMUs reglement, og i øvrigt også FIM 

reglementet. Kørerne vil gerne have dispensation til at køre DM serien i 250 cc.  SA skriver et svar 

SK fastholder, at der ikke gives dispensation til at opfylde alderskriteriet. Køreren kan i lighed med tidligere opnå dispensation til at træne på 250 cc cyklen i 2019.  

- Banesyn - Hanne sender en liste med banesynsfolkenes geografiske placering.  

- RSH efterlyste budget på diverse internationale løb i DK, herunder de ledende officials.(HT/BB) 

- Forespørgsel FIME omkring deltagelse i en 2 takts Jawa Cup: Ingen danske kørere på denne type cykel, så vi takker pænt nej. 

- Prøvedag for 250 cc. De andre 250cc kørere vil gerne stille deres cykler til rådighed for et mindre beløb, som finansieres med brugerbetaling af prøvekørerne, 

eksempelvis kr. 200,- 

- BB har deltaget i møde med Teknisk udvalg. Jens Pedersen overtager formandsposten.  

 

6. Eventuelt 

SK mødes klokken 8.30, lørdag forud for repræsentantskabsmødet. 

 

RSH takkede for et godt og konstruktivt møde. 

 

 


