30-01-2018
Referat - SK møde 1-18, lørdag den 20. januar kl. kl. 9.00 (Fysisk møde)
Til Stede SK: Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen, Ole Nørskov-Nielsen og Camilla
Friberg (referent)

 EM græsbane - Solo
Vi har skrevet til Søren, at vi ønsker 2 pladser ved EM. Første semifinale køres d. 22. april, og vi
ønsker at køre en kvalrunde inden.


Oplæg v. Lars Carlsen, Amerikansk Fodbold
Vi havde inviteret Lars til at komme og fortælle og deres fleksible stævnestruktur.
I amerikansk fodbold oplevede man, at U12 og U14 konkurrerede alt for meget, hvilket gav plads til
diskussion omkring strukturen. Man satte ofte de største drenge på banen, og så var det nemt at
vinde. Det medførte at mange stoppede, fordi det ikke var sjovt at spille længere. Der var ingen
problemer med spillerne, men det var typisk trænere og forældre der var problemet, og dem man
gerne ville arbejde med. Efter en grim oplevelse kom det endelig igennem i bestyrelsen. I dag tælles
der ikke point og der kåres ikke en vinder.
Før var der en faldende medlemskurve, mens der i dag er en stigende medlemskurve blandt
forbundets ungdomsrækker.
I starten var det en hård kamp at få klubber og trænere til at forstå grundlaget for ændringerne.
I forbundet har man en speciel træneruddannelse for de trænere der står for de yngste, hvor man
slet ikke snakker om amerikansk fodbold, men udelukkende på, hvordan en teenager fungere, hvilke
udfordringer de har, og hvordan man skal lære dem at kende.
Det gav plads til en god debat i SK om, hvordan 50cc-turneringen er skruet sammen.
Race Day: SK og SU Rekruttering forsøger så vidt det er muligt, at være på banerne til Race Day.

 Klubrådgiver
SK gennemgik gruppearbejdet fra Klublederseminaret og sender indenfor den nærmeste fremtid
information rundt omkring klubrådgivning.


Status fra SU (alle)

HB:
Intet at referere
Dommerudvalg
Dommerudvalget har lavet et udkast til SK i forhold til en klippekortsordning for 250cc og 500cc for
at sikre fairplay. Ordningen vil blive fremlagt ved dommerseminar og for kørere ved diverse
samlinger. Ordningen kører som et forsøg i 2018 og laves som bilag til reglementet.
Der afvikles dommerseminar d. 3. februar, hvor der vil være et oplæg omkring konflikthåndtering.
Reglementsudvalg
Det nye reglement er lige på trapperne.
Superligaudvalg
Intet at referere
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Status på kurser
Der er lagt en masse kurser på kursusportalen. Der er efterspurgt miljøkurser fra nogle klubber.
Dette undersøges med Miljøudvalget.
Talentudvikling
A-holdet har været på træningslejr, hvilket har været meget positivt.
Der er blevet sendt kontrakt til BSPA omkring standard agreement.
D. 26.-28. er der samling for talentgruppen som afvikles sammen med motocross. Derudover er de
forskellige landshold udtaget og udsendt.
Nyt fra internationale udvalg
Intet at referere
Teknisk Udvalg:
Udvalget var repræsenteret ved reservedelsmessen i weekenden i Middelfart. Klubberne opfordres
til at tage kontakt til udvalget og afholde en workshop for nye kørere.
Jimmy Munk og Mike Ebæk er kommet ind i udvalget, hvilket er meget positivt. Udvalget glæder sig
til en god sæson 2018.
Standardmaskiner i DT og DM for 50cc: Der indføres standardmaskiner med standardstel fra 2019.
Dog kan svingforgaffel stadig anvendes i henhold til reglementer.
Det besluttes at der indføres omdrejningsbegræsninger fra 2018.
I 85cc, 250cc og 500cc skal der fra 2018 køres med vindplade.
Omdrejningsbegrænsningen gælder kun for 250cc.
Både ved løb under DMU og FIM, skal 250cc fra 2018 benytte en omdrejningsbegrænser som er sat
til max. 13.500 omdrejninger.
Kravet om vindplader på baghjulets højre side, gælder for 85cc, 250cc og 500cc.

Bane, miljø og sikkerhed:
Air fence: Der har været møde og dialog med ligaforeningen vedrørende air fence.
Såfremt en klub har problemer med at opfylde krav omkring start grid og fleksibelt hegn, så kan der
sendes en dispensation til SK, hvor der medsendes en handlingsplan for etablering til sæson 2019.
Det er gældende for klubber der ikke kører liga og/eller FIM-løb.
Status fra kontoret
DMU Race Day
Mange klubber har allerede tilmeldt sig til DMU Race Day 2018. Det er en dag, hvor vi har mulighed
for at synliggøre speedwaysporten i vores lokalområde og forhåbentlig rekruttere nogle nye
medlemmer til vores klubber.
SK opfordrer alle til at gøre lidt ekstra ud af dag, så det både bliver en social og hyggelig dag for
eksisterende medlemmer, men også så nye besøgende får en god oplevelse på banen. Det er vigtigt
at huske opfølgningsarbejdet, så vi får de besøgende til at komme igen en anden gang. Har I
spørgsmål til dagen eller mangler nogle konkrete ideer eller værktøjer, så kontakt DMU’s kontor.
Frivillighedskoordinatorer
Igen i 2018 vil DMU prøve at inspirere jer til arbejde med og omkring frivillig. Alle
frivillighedskoordinatorer vil i år i forlængelse af sidste år blive tilbudt følgende:
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Inspirationsmail tilsendt flere gange om året, som indeholder værktøjer, good cases og
anden inspiration
Netværksgruppe på Facebook med andre frivillighedskoordinatorer
Gratis e-learning omkring frivillighed
Invitation til workshop omkring frivillighed
Andre spændende tiltag, der har til formål at styrke frivilligheden i jeres klub.
Kåring af Årets Ildsjæl 2018
Øget synlighed på hjemmeside og sociale medier

Har I endnu ikke en frivillighedskoordinator, så kontakt Camilla: cf@dmusport.dk
250cc
Ved internationale løb er alderen 13-16 år.
Kalender + kursuskalender
Kalenderen er klar og sendes ud til godkendelse mandag d. 22. januar.

3

