11-01-2017
Dagsorden - SK møde, Onsdag den 11. januar kl. 18.00 (fysisk møde)
Til Stede SK: Søren Andersen (SA), Brian Berthelsen (BB), Stefan Kristjansson (SKR),
Hanne Thomsen (HT) og Camilla Friberg (CF)
Dagsorden
1. Velkomst
SKR startede med at byde velkommen til mødet
2. Status fra SU (alle)
Dommerudvalg
○ Pt. intet udvalg. Der overvejes nogle muligheder med vores nuværende
A-dommere. Dette tages op på det årlige A-dommerseminar den 30/1.
Rundbaneudvalg
● Pt. intet udvalg. SKR arbejder på at samle et nyt udvalg, og forslag til
kandidater er givet.
Reglementudvalg
● Reglementet for 2017 er klar. Dog er der enkelte rettelser til reglementet som
der arbejdes på.
Superligaudvalg
● Der skal lægges en plan omkring den sjette kører i 2018. Superligaens
bestyrelse nedsætter et udvalg der skal arbejde videre med reglerne omkring
dette.
● Pt. er selskaberne ved at blive godkendt. Der er indtil videre 4 godkendte og
yderligere 4 selskaber der er ved at indsende materialer.
Teknisk Udvalg
● Jens Kjærgaard og Per Wiekhorst deltager ved Speedway
Reservedelsmesse, hvor de skiller PW50’ere ad og svarer på spørgsmål.
● Teknisk Udvalg får en del spørgsmål omkring brændstof, specielt på 2 takts
benzin.
Speedway Reglementet foreskriver at der kun må anvendes benzin af
kommerciel standerkvalitet. Det vil sige at Aspen og andre benzintyper, som
kun kan købes i dunke, derfor I KKE er tilladte.
Derudover henviser reglementet til specifikationerne i FIM article 01.63.
FIM article 01.63. der blandt andet beskriver at oktantallet skal være minimum
95,0 og maximum 102,0. Brændstof som ligger under 95,0 eller over 102,0,
vil ved en eventuel test derfor blive erklæret ulovlig.
I Tyskland kan man købe stander benzin på oktan 102. Her skal man være
opmærksom på at producenten foreskriver at den minimum er 102,0, med
andre ord kan den sagtens ligge over!
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Turnerings Administrationen (TA)
● Der arbejdes pt. på at udvide og implementere et nyt IT-system.
Bane, miljø og sikkerhed
● Der planlægges et evaluerings- og planlægningsmøde i februar. Det er
banesynsudvalget der tager kontakt til klubberne i forbindelse med banesyn i
2017.
● Hele udvalget fortsætter i 2017
Old boys
● Intet at referere
Udvikling og rekruttering
● Pt. i gang med at planlægge weekend i Herning i starten af februar.
● Der arbejdes på at integrere Speedway Kids på DMU’s hjemmeside.
Kalenderudvalg
● Kalenderen er klar og sendt ud til klubberne
● I år er det TA der har udarbejdet kalenderen for superligaen.
●

●

Mesterskabsløb i 2017
○ Om 2,5 uge skal der afleveres ønsker til FIM. CF sender en påmindelse ud til
klubberne.
○ HT kontakter de arrangerende klubber og får udarbejdet tillægsregler og
planlægning af løbene.
Medaljer i første division, 500cc (Holsted) opfølgning
○

Holsted har modtaget deres medaljer. CF skriver til Holsted og beder dem
sende deres bronzemedaljer retur.

●

250cc turneringen
○

HT sender løbskalenderen ud til klubberne og kørere. CF uploader det til
hjemmeside og facebook.

●

Turneringskalenderen 2017
○

●
●

●

●

Turneringskalenderen uploades så snart den nye løbskalender er klar.

Marcus Birkemosesagen
○ Ordensnævnet underkendte anken og sagen er hermed lukket.
Elitekører møde orientering
○ Fredag d. 6. januar var der kørermøde. Det er var et super godt kørermøde,
hvor stort set alle var mødt op. HT fremlagte mesterskabsløb og seedninger
og fortalte omkring de nye tilmeldingsprocedurer. SKR præsenterede kriterier
for wildcard. Hans og Henrik gennemgik træningskalender, evaluering af
sæson osv.
Mødet med Armando d. 21. Januar 2017 og efterfølgende middag om aftenen
○ Armando kommer til Danmark for at holde møde omkring air-fence og de
polske ligaregler. Mødet er fra kl. 14.00-16.00 på Hilton. Jørgen, Søren, Leif,
Annette, Bent og SK deltager.
Det nye IT-system
○ Thorkild og HT har fået igennem at der kommer et nyt system, hvor alt
lægges sammen i et system. Alt hentes fra FS og DT-siderne og alle løb
opdateres online og kan ses online. Der kommer dog nogle nye arbejdsgange
for klubberne, som vil blive præsenteret på et IT-seminar der afholdes i marts.
Systemet forventes færdigt i slutningen af marts eller starten af april.
Systemet bliver testet i februar.
○ Hanne har informeret dommerne om at dommerseminaret er rykket grundet
IT-systemet og afholdes i marts måned.
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●
●

Repræsentantskabsmøde
○ Planlægning er startet
Eventuelt
○ Vi kigger på en løsning på, hvorvidt licenser behøves vises hver gang i
superligaen.
○ CF indkalder til nyt SK-møde inden repræsentantskabsmødet.
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