Referat - SK møde, Fysisk møde den 14. august 2018
Deltagere: Leif Petersen, Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen og Camilla
Friberg (referent)

Punkt

Ansvarlig

Velkomst og evt. punkter fra sidste referat:
Rudi bød velkommen til mødet. Der var ingen aktuelle punkter fra sidste
referat.

RSH

Økonomisk oversigt:
Der er et lille underskud grundet internationale aktiviteter. På øvrige
områder ser det fornuftigt ud.

RSH

HB:
Den 23. juli lavede DMU en nyhed omhandlende brugen af doping og
euforiserende stoffer:
http://dmusport.dk/dmu/nyheder/nyhed/dato/2018/07/23/doping-ogeuforiserende-midler-er-forbudt-i-dmu/
Som klub bedes I læse dette igennem og dele med jeres kørere, så de
kender regler og konsekvenser for indtagelse.

RSH/BB

Talentudvalg:
I forbindelse med DM-finalen var der møde med landstrænerne, hvor der
var en god dialog omkring nuværende sæson. Derudover var der i går
møde med de øvrige grenes SK-formænd. Der var en god dialog omkring
struktur og næste års sæson på tværs af DMU’s grene.
Vi ønsker, at der kommer en mere struktureret træning rundt i landet i
samarbejde med klubberne.

RSH

250cc:
Der arbejdes på et åbent hus-arrangement og møde omkring 250cc, hvor
nye kørere kan komme og høre mere/prøve. Dette kommer der mere
information om snarest muligt.

HT

Rekrutteringsudvalg/speedway kids:
Nye kørere er igen i år inviteret til Speedway-Kids Cup den 31. august, hvor
16 kørere allerede er tilmeldt. Det er super med en stor opbakning, og vi
glæder os til endnu en gang at afvikle løbet, hvor de både lærer, hvordan et
løb fungerer og selvfølgelig kommer ud at køre.

BB

50cc-turneringen:

I forbindelse med DM afholdte vi et møde med klubber og arbejdsgruppen
for 50cc. Arbejdsgruppen har i den seneste tid arbejdet med et udkast til,
hvordan vi kan gøre det sjovere at køre 50cc. Gruppen præsenterede
oplægget (tidligere sendt ud pr. mail til alle klubber), hvorefter der var en
positiv dialog omkring oplægget, og gruppen vil derfor arbejde videre og
præsentere det færdige produkt til Klubkonferencen.

Ligaudvalg:
Intet at referere.

RSH

TA/IT/DT/Kalenderudvalg:
Der er netop udsendt en mail til alle klubber, hvor I bedes svare på, hvad I
har af hold til 2019 samt, hvem der rykker op til højere klasse. Dette er
vigtigt, da vi har brug for at vide, hvordan turneringen skal sammensættes. I
må ligeledes gerne komme med inputs til turneringen. Skal det være 2holdsmatcher? Flere eller færre på holdene? eller andet.

HT

Dommerudvalg/Dommerpåsætning:
Det går godt med dommerpåsætningen. Det gode vejr og få aflysninger har
gjort arbejdet i udvalget en del lettere sammenlignet med sidste år.

HT/BB

Kursusudvalg:
Der planlægges både et dommerkursus og stævnelederkursus i efteråret.
Der kommer mere information ud omkring dette senere.

HT/BB

DM kvalrunder/løbsafgifter:
Intet at referere

HT

Baneudvalg:
Vi ønsker en bedre struktur omkring banesyn. Til Klubkonferencen vil der
være oplæg omkring banesyn 2019 ligesom vi her skal bruge
kontaktoplysninger på den ansvarlige vedrørende banesyn 2019.

LP

Sikkerhed og miljø:
Intet at referere

LP

Reglementsudvalg:
Intet at referere

LP

Teknisk Udvalg:
Der er blevet lagt en motorprotest på en pw. Cyklen er efterfølgende blevet
undersøgt af teknisk udvalg og alt på cyklen blev fundet i orden.

BB

Rundbaneudvalg:
Intet at referere

RSH

Internationale udvalg:
Intet at referere

RSH

Internationale løb:
Der blev afviklet et flot løb i Skærbæk i weekenden, hvor de afviklede 85cc
EM. På trods af de udfordringer der var omkring vejret fik de afholdt løbet.
Stor ros til klubben og alle frivillige.
Næste internationale løb er hold-VM U21 i Outrup den 18. august og EM
par 1. september i Brovst.

HT
BB

Nyt fra kontoret//ATK, licenser:
ATK:
Vi har pt. 6 ATK-klubber i speedway. De har alle enten haft besøg af Henrik
Møller eller været i dialog med landstrænerne omkring et besøg i klubben,
hvor de gennem en træningsaften har kunne sparre omkring træningen. Vi
arbejdet på datoer i efteråret, hvor vi samler flere ATK-klubber, og laver en
fælles ATK-træning, hvor der både kan sparres med landstrænere og de
øvrige klubbers trænere.

CF

Er I ikke ATK-klub, men ønsker at blive det, så kontakt Camilla:
cf@dmusport.dk
Licenser:
Det ser godt ud med licenser, og pr. 31. juli var vi 8 licenser foran
sammenlignet med sidste år. Det tyder på, at vi er gode til at rekruttere nye
medlemmer, men at det kniber med at fastholde dem i længden.
Licens pr. 31. juli:
Medlemmer og kørerlicenser i alt viser antallet for hele DMU, mens man
kan se det samlede antal speedwaylicenser i bunden.

Seneste medlemsopgørelse viste ligeledes at 12 ud af de 20
speedwayklubber har medlemstab sammenlignet med 2017, hvorfor der
stadig er grund til at være opmærksom på udviklingen, så vi fortsætter den
flotte udvikling.
Klubkontakt:
Intet at referere

Alle

Vision og strategi:
Intet at referere

RSH

EVT:
Klubkonference:
Der arbejdes på program til Klubkonference, som afholdesi Horsens den 2.3. november, hvor der i år åbnes mere op for flere deltagere pr. klub og
forskellige workshops, hvor klubber forhåbentlig kan få noget inspiration og
ny viden omkring udvalgte områder. Der bliver sendt informationer og
invitation ud i september.
Teknisk kontrol:
Endnu en gang opfordrer vi klubber til at prioritere teknisk kontrol ved
løbende, så de bliver udført ordentligt.
Status Nordisk møde:
Vi er i dialog med de nordiske lande omkring årets nordiske møde, som
bliver afviklet i slutningen af september.

CF

