Referat SK-møde d. 30. april, 3-18
Deltagere: Leif Petersen, Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen og Camilla
Friberg (referent), samt besøg af Svend Jacobsen, Hans Nielsen, Erik Gundersen, Henrik
Møller og Søren Normann Andersen
Punkt

Ansvarlig

Velkomst og evt. punkter fra sidste referat:
Rudi bød velkommen til mødet og gennemgik herefter dagens dagsorden,
hvor der blandt andet var besøg af Svend Jacobsen samt
landstrænerteamet.

RSH

Rekrutteringsudvalg/speedway kids:
I udvalget arbejdes der på at skaffe midler til indkøb af materialer og
maskiner, så arbejdet omkring rekruttering kan blive mere synligt.

BB

- Opsamling fra Race Day
Lørdag d. 21. april afviklede vi DMU Race Day rundt i landets klubber. Flere
klubber har allerede tilkendegivet, at der er kommet nye medlemmer til
klubben efter dagen. Dette ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres frivillige
arbejde, så stærkt gået.
Der er sendt spørgeskema ud til klubberne, så vi kan evaluere på dagen.
Det er vigtigt, at alle klubber besvarer undersøgelsen. De fleste klubber har
allerede være inde og besvare det, men vi opfordrer de resterende til at få
det gjort. Undersøgelsen er udsendt pr. Mail til jeres Race Day-ansvarlige.
Vi opfordrer alle klubber til at afvikle flere åbent hus-arrangementer løbende
hen over året. Har I spørgsmål eller brug for materialer, så kontakt Camilla,
cf@dmusport.dk

Baneudvalg:
Stort set alle baner er godkendt ultimo april.

LP

Reglementsudvalg:
- Reglement punkt: 3.1
Vi vil mindre alle klubber opmærksomme på denne regel i
speedwayreglementet 3.1:

LP

a. Ved indløsning af 50cc kørerlicens skal mindst en af forældrene eller
barnets værge være medlem af kørerens stamklub. Vedkommende
person er ansvarlig for barnet og dets materiel, og barnets
indmeldelse i klub, licensansøgning og anmeldelser til løb, samt
være til stede ved løb og træninger, hvori barnet deltager.

Nyt fra kontoret/Frivillighedskursus/ATK, licenser:
- Licenstal
Hermed følger licenstallene fra pr. 30. april 2018.

- ATK
Henrik Møller har planlagt ATK-besøg i de fleste ATK-klubber, og allerede
været på besøg flere steder. Der har været god energi på banerne og en
masse både trænere og kørere, der gerne vil lære en masse. Klubber der er
interesserede i at blive ATK-klub kan kontakte Camilla Friberg:
cf@dmusport.dk for mere information.
EVT:
Gennemgang fra landstrænere:
Der har været nogle gode forberedelser med landsholdene med fysiske
tests, træningslejr og samlinger. Desværre har vejret været mod os, hvilket
har påvirket træningssamlinger. Der er dog blevet afviklet nogle gode
samlinger.
Kan man få nogle af mikroklubberne til at arbejde fokuseret med
rekruttering. Man kan sætte et hold sammen af et SK-medlem, konsulent og
træner på, som gennem en periode vil arbejde med rekruttering og
fastholdelse i klubberne. Man kan søge lokal-nordeafonden om beløb som
kan bruges til udstyr og forløb.
Besøg af Svend Jacobsen:
Svend orienterede om de opgaver og udfordringer der er i ISBL, og at de
samtidig arbejder med at udvide strukturen for løb.

CF

TK:
Vi opfordrer alle klubber til at stramme op i forhold til Teknisk Kontrol ved
løbene og lade det tage den tid det tager i stedet for at rende hurtigt over
det.

