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SK møde 03-12 

Referat fra SK møde, torsdag den 2. august på Fjelsted Skov Kro 

Til stede: Peter Kirkegaard, Svend Jacobsen, Jens Foldager, Hanne Thomsen og Søren Andersen(referent) 

Fraværende: Ingen 

Svend Jacobsen startede med at byde velkommen til alle og herefter gik man over til dagsordenen: 

1. Seneste referat og godkendelse dagsorden 
Seneste referat blev godkendt uden kommentarer. 
 

2. Diverse skrivelser 
- Erik Villadsen. Holdleder Holstebro Speedway Klub 
HOSK ønsker en regelændring, således at kørerne udelukkende skal have været anført i 
bruttotruppen for at kunne deltage i slutspillet. Som det er nu, så skal køreren både indgå i 
bruttotruppen og have opnået en koefficient. 
SK besluttede, at fastholde den nuværende regel. 
 
- Der er kommet to indberetninger imod en dommer. 
Det blev besluttet, at indkalde den pågældende dommer til dialog den 14.august. 
 
- Informationer om to unavngivne personers adfærd betyder, at de aktuelle personer tillige 
indkaldes til samtale den 14. august. 
 
- En person indkaldes til samtale efter en indberetning på en episode i Sverige med vores ungdoms 
træner. 
- En kører har desuden indberettet et par episoder i forbindelse med et stævne i Skærbæk, samt 
FM.  
Omkring episoden i Skærbæk, så erkender SK, at hverken stævneleder eller dommer har handlet 
optimalt. Dette tager SK op med de pågældende. 
Omkring episoden ved FM blev kørerens protest underkendt af dommeren. Da der ikke 
fremkommet nogen anke til SK, behandles sagen ikke. 
 
- VBMK har fremsendt en skrivelse, hvor man efterlyser forudsætningerne for turneringen for 2013. 
Rundbaneudvalget er indkaldt til mødet og herefter vil turneringsstrukturen for 2013 blive sendt ud 
til klubberne(er sket). 
Herefter tog SK en kort snak om mulige ændringer. 
 

3. Reglement 2013 
Ole Jakobsen er udtrådt af reglementsudvalget. 
SK arbejder på at finde en erstatning. 
 
PK og JF læser 2012 reglementet i gennem for at få et overblik over mulige ændringer. SK har en 
række ønsker, som reglementsudvalget bedes gå videre med: 
 
- Turnering: En kører kan ikke stille op for en anden klub, hvis hans egen klub ikke kan stille 
fuldtalligt.  
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- Klubberne skal stille fuldtalligt op fra og ned.  
- Øverst liggende hold har første prioritet. 
- I forbindelse med pointlighed(4.22) i forbindelse er de antallet af 1. pladser, 2.pladser, 3.pladser, 
4. pladser, der afgører placeringerne. 
- Genindførelsen af klubrabat, for kørere, der har kørt mange år i samme klub overvejes. 
 

4. Samarbejde i reglementsudvalget 
Der er fremkommet en skrivelse omkring samarbejdet med SK. JF tager en snak med udvalget. Se 
tidligere punkt. 
 

5. Møde med ligaklubberne 
Den 21. august holdes der møde med ligaklubberne. Omdrejningspunkterne vil være fremlæggelsen 
af DSL arbejdsgruppens rapport med implementering af anbefalinger samt nedsættelse af et 
Ligaudvalg. Willy Rasmussen fra DIF vil tillige holde oplæg om skatte- og momsregler. 
Der er mødepligt for alle klubber. 
 

6. Struktur for Turnering 2013 

- Kategoriseringsliste 2013, Anders Secher kommer med forslag på ny liste i denne kommende 
uge. Så snart den er godkendt af SK, bliver den rundsendt til klubberne. 
 

7. Økonomi 
- Medlemsstatistik  
SK har fokus på licens- og medlemstal. Det er et faktum, at specielt antallet af nationale licenser er 
for nedadgående. Dette er ikke tilfredsstillende og emnet vil blive taget op snarst. Aktiviteter for 
nyoprykkede 500 cc kørere og kørere, der ikke er i eliten er et must.Stævner for bredden er en 
mulighed. 
 
- TV-aftale 
Evalueringssamtale med Kanal Sport afholdes i den nærmeste fremtid. Et ønske omkring 
transmissionskabel i Fjelsted og Holstebro, vil blive fremført. Et samarbejde omkring sponsorpakker 
kunne også være en mulighed. 
 

8. Turneringsafslutning 
For at spare økonomiske midler, så bliver det dommerne, der i 2012, uddeler DMU medaljer til 
kørerne. 
 
I 2013 er det hensigten, at alle medaljer uddeles ved Superfinalen. 
 

9.  Eventuelt 
VBMK forespørges, om klubben er interesseret i at afholde VM for hold i 80 cc i 2013. 

 

 


