16-05-2017
Referat - SK møde, Mandag den 19. juni kl.17.00 (Fysisk møde)
Til Stede SK: Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen, Ole Nørskov-Nielsen
og Camilla Friberg (referent)
Dagsorden
●

Velkomst
Rudi bød velkommen til mødet.

●

Eventuelle punkter fra seneste referat.
Intet at referere.

●

Status fra SU (alle)
Det blev til kort gennemgang af nogle udvalg, da alle SU-formænd gennemgik status
og planer ved SK/SU-mødet kl. 18.00.
HB:
Alle grene i DMU skal have lavet sikkerhedsskilte til banerne. Dette skal sikre, at
sikkerheden er helt i top på DMU’s baner. Dette arbejder SK videre med i den
kommende periode.
Ydermere undersøges mulighederne for en blanket, som kørerne udfylder, i
forbindelse med et kørerboykot. Dette bruges bl.a. i SGP, og vi håber, at dette kan
benyttes fremadrettet for at give dommeren et redskab i forbindelse med boykot af
løb.
Dommerudvalg
Efter hændelser med dårlig opførsel/farlig kørsel på løbsdage skal der arbejdes på,
hvordan vi fremadrettet kan undgå lignende episoder. Et eksempel på dette kan
være et klippekortsystem, hvilket SK i den kommende periode vil arbejde videre på
dette, så vi finder den bedst mulige løsning.
Reglementsudvalg
Reglementsændringer til den indeværende sæson blev gennemgået og godkendt af
SK. Udvalget vil arbejde med, at få reglementet sat op på ny, da vi gentagne gange
har oplevet problemer med formateringerne i word.
Superligaudvalg
I mandags blev der afholdt møde med Superligaholdene, hvor bl.a. 6. kører blev
luftet endnu en gang. Flere klubber var positive omkring forslaget, men der var stadig
klubber, der ikke er enige. Jørgen og Rudi er i dialog med ligaklubberne om
ændringer til 2018.
Status på kurser
Hanne arbejder med et nyt tt-kursus, når RS (resultatsystemet) er klar.
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Talentudvikling
I går fik vi EM-bronze i 250cc, den første medaljer i år. Det var meget positivt at så
mange var med videre i finalen. De 4 bedste danskere kvalificerede sig til VM 2017.
U21 er gået videre i VM for hold og Andreas Lyager har kvalificeret sig til VM U21,
mens Patrick Hansen fik et wildcard. I 85cc er der fundet deltagere til EM og YGT.
Nyt fra internationale udvalg
ISLB har haft møde i Danmark vedrørende ligastrukturen for England, Sverige, Polen
og Danmark. Som det ser ud nu, er Polen ved at bløde op for deres reglerne omkring
udenlandske kørere.
Status fra kontoret
● Årets frivillig
I år vil DMU kåre Årets Frivillig i DMU. Alle klubber kan indstille frivillige til prisen,
som vil blive uddelt på dette års Klublederseminar. SK håber, at klubberne vil benytte
denne mulighed for at hædre frivillige, der gør et stort stykke arbejde i klubben og i
vores sport.
● Klublederseminar?
Vi nærmer os årets Klublederseminar, og vi skal derfor i gang med at sammensætte
et program til speedwaydelen. Dette arbejdes der på i den kommende periode.
●

Klubudvikling
SK har diskuteret forslaget om, at alle klubber får tilknyttet en person i SK, som vil
være klubbens talerør til SK. Dette vil gøre, at SK og klubber kommer tæt. tere på
hinanden, og at vi i dialog kan hjælpe hinanden til at udvikle klub og sport. Der
arbejdes en mere detaljeret plan for dette, og vi håber, at vi har klubbernes
opbakning til tiltaget. Vi håber, at klubberne vil bruge den tildelte person, når der er
spørgsmål til sporten eller klubudvikling samt -organisering.

●

250 cc prøvedag
Der er kommet et forslag om, at der skal laves nogle prøvedage i 250cc i den
kommende sæson. Dette kunne bidrage til at flere får interessen for at komme ud og
køre 250cc i fremtiden. Det kunne eks. arrangeres i Randers, hvor der er en maskine
vi kan låne til formålet. SK arbejder videre med denne idé.

●

Udvalgsarbejde
Når man som udvalgsmedlem er sendt ud i DMU-regi så forventes det, at det er
denne opgave man varetager på dagen og at man forholder sig neutral til den øvrige
løbsafvikling.

●

Eventuelt
Intet at referere
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