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Referat 
Sager til drøftelse 

1. Turnering 2012 

Microudvalg havde møde 21.11. Vi havde bedt udvalget om at drøfte turnering og kalender. Udvalget har 

meldt tilbage, at de ikke mener at er muligt for dem at gennemføre den opgave, og at SK skal fremsende et 

oplæg til arbejdsfordeling. Charlotte og Henrik Okkerstrøm fra rundbaneudvalget har sat sig sammen for at 

få lavet en turnering. 

80cc: SK har modtaget forslag om at sammenlægge 3. og 4. div. med i alt 14 hold. Det gør vi. 

500cc: Opsamling og status på Danmarksserien. Da der kun er 9 tilmeldte hold er der en stor restgruppe af 

kørere som ikke kommer ud at køre. Vi opfordrer derfor klubberne til at arrangere stævner for disse kørere. 

Vi skal se på muligheden for at få kørerne bedre fordelt, så vi har overvejelser om at foretage en ændring af 

holdsætningsværdien, som skal reduceres, og evt. operere med et bruttosnit for holdet. 

Organiserede træningsstævner ud fra begrebet for ”for sjov” er dukket op i forskellige medier. Det tiltag 

bør der også ses nærmere på, evt. organiseres under DMU, eventuelt i forbindelse med åbne stævner for 

de 500cc kørere, som ikke deltager i holdturneringen den pågældende weekend. 

Processen med at få udviklet ny turneringsadministration DT-speedway går meget trægt, vi inddrager FU 

ved førstkommende lejlighed. Kontakt til Anders T. TV 

2. Udviklingsprojekter – Udviklingspuljen 2012. 

a. Ansøgning fra SSK 

SSK vil gerne investere i microudstyr. Vi vil gerne støtte op om projektet forudsat der er en egenfinansiering 

efter princippet 50/50% til hver. Ansøgt støttebeløb: 22.500 kr. SJ melder tilbage til kontoret. 
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b. SK-projekter 

Micropakke: På klublederseminaret var der ikke opbakning til indkøb af microcykler som hjælp til 

klubberne. Derimod var der opbakning til et forslag om, at støtte licens og hjelm. SK arbejder videre med 

ideen. 

Messestand: SK har modtaget tilbud fra en leverandør som ser interessant ud. DMU sekretariatet har gjort 

os opmærksom på, at der arbejdes med at tilsvarende projekt i sekretariatet, som vi opfordres til at 

samarbejde med.  SK arbejder videre med layout, billeder etc. PK 

3. Lydmåleransvarlig 

SK har besluttet at der skal ske udskiftning på posten som lydmåleransvarlig. Ib Christiansen, VSK vil gerne 

gå ind i arbejdet. 

 

 

Sager til orientering 

4. Temamøde om opstart af selskab (momsregistrering - at gøre deres hobby til 

erhverv) 

HT har indhentet tilbud som ser interessant ud. HT arbejder videre med planlægningen med henblik på at 

arrangere en temadag i vinter. Målgruppe er U21 kørere bredt, som er under etablering af sportsselskab.  

5. Reglement 2012 

Det haster med at få det færdigt inden 1. december. Der er nogle områder som vi skal være 

opmærksomme på i det almene reglement  

6. A-dommerseminar 

Dommerne ønsker at SK undersøger, hvilke muligheder der er for at begrænse, sanktionere ytringer og 

beskyldninger på forskellige elektroniske medier, primært facebook. 

Måske skal vores moralkodeks omfatte mere end forhold omkring afvikling af løb. 

Måske kan der hentes inspiration fra fx engelske regler. HT 

 

Dommerne havde følgende ønsker: 

 Tidsfrist for indsendelse af heatskemaer ønskes udvidet til 72 timer. 

 Krav om internetadgang i dommertårn. 

SK tager ønskerne op på det kommende møde. 


