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SK-Møde nr. 2 den 28. april 2011, kl. 17.00 (Fredericia)
Mødedeltagere:
Svend Jacobsen
Jens Lund
Peter Kirkegaard (ref.)

Referat
Sager til drøftelse
1. Aftale med Slangerup og Esbjerg om DM-finaler
Kontraktudkast er gennemgået mht. bl.a. TV-rettigheder, vestesponsor, og særlige arrangementer. PK
aftaler færdigt med SSK, og SJ aftaler endeligt med EMS. SJ fremsender endelig kontrakt til underskrivelse.
2. Regnskab/budget:
Gennemgået og ajourført. Vi følger budget men skal være opmærksomme på omkostninger til diverse
møder. Med hensyn til restancer: Der er indgået gældafviklingsaftaler med de speedwayklubber som
skylder os penge. Afvikling af gælden følges tæt.
3. Lydmålinger:
Der er gennemført ekstraordinære lydmålinger på en stor del af landets speedwaymaskiner. Selve
initiativet har vi ikke noget at udsætte på, men der har været en del forvirring og undren over diverse
udmeldinger og praktiske gennemførsler. Det er vigtigt at slå fast overfor kørere og klubber, at der er tale
om en ekstra målerunde, hvor der ikke er reglementsmæssig hjemmel til at udelukke speedwaycykler, som
ikke overholder kravene, eller som af den ene eller anden årsag ikke er blevet målt inden den 21. maj 2011.
Sideløbende med disse målinger kører de ordinære stikprøvemålinger i forbindelse med
turneringsafviklingen, og her har DMU lydmålere reglementsmæssig mulighed for at udelukke maskiner
med for højt et lydniveau.
Derudover er der gennemført nogle mere detaljerede og avancerede målinger under en træningsaften i
EMS. De foreløbige tilbagemeldinger fra Grontmij ser spændende og interessante ud i forhold til det
lydbillede der tegner sig på og omkring banerne.
4. DMU Handlingsplaner
SK inviterer sportsudvalgenes formænd til et fællesmøde torsdag den 19. maj kl. 18-22. PK udarbejder
invitation og program.
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5. DM-finaler i 2013/2014:
En klub har henvendt sig for at høre om muligheden for at afvikle DM senior i 2013 eller 2014. SJ melder
tilbage efter at have set på, hvilke tilsagn der allerede er givet.
6. Andre henvendelser
En medlem som tidligere har kørt speedway, men har været stoppet i en årrække, har henvendt sig for at få
nyt licens. Der skal forinden undersøges om der er mulighed for at udstede licens, da medlemmet tidligere
har fået udbetalt erstatning for sportsskade, og derfor beder vi om lægeerklæring overfor
forsikringsselskabet, som skal godtgøre at det er forsvarligt at udstede licens. Ellers bliver det ikke udstedt.
Der har været en henvendelse om at få en meget ung og ny 500cc kører ind i landsholdstruppen. Det har vi
afvist ud fra betragtningen om, at man skal have kørt 500cc i et stykke tid, førend det kan blive aktuelt med
deltagelse.

Sager til beslutning
7. Breddeudvalg
DMU HB har besluttet at nedsætte et breddeudvalg, med Niels Munk som formand. Udvalget efterlyser et
speedwaymedlem til udvalget, vi har peget på en person, som dog har meldt tilbage at vedkommende
desværre ikke kan afsætte tid til opgaven. Vi opfordrer interesserede til at melde tilbage til SK, hvis de er
interesseret.
8. TV streaming:
I vinter fik vi en henvendelse fra en web-tv kanal som var interesseret i tv-streaming fra speedwayligaen
(DSL). Tanken var at koble det op på noget oddset-spil. Vi har ikke hørt mere fra selskabet. SJ følger op.
9. DMU HB kørerrepræsentant:
HB har spurgt til HB-kørerrepræsentant, Vi har spurgt forskellige kørere, men ingen er interesseret, så vi må
desværre melde tilbage at vi ikke har kandidater.

Sager til orientering
10. Situationen i VSK:
Der har været forlydender om at superliga truppen er truet af konkurs. Situationen er alvorlig fordi der er
nogle forudsætninger fra budgetlægningen, som ikke er indfriet i dag, og derfor har bestyrelsen taget en
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timeout, for at vurdere om der er muligheder for at justere budgettet. VSK bestyrelsen har udsendt
pressemeddelelse, som kort redegør for situationen og VSK forhåbninger om at komme til at køre
superliga. Vi håber at det lykkes for dem at finde en løsning.
11. Marketingsudvalg
DMU HB Marketingsudvalg har bedt om tilbagemelding på bestilling af jakke og visitkort til kommissions- og
sportsudvalgsmedlemmer. Vi vender tilbage med en samlet bestilling.
Herudover bestiller Jens skjorte/poloshirt til SK.

