Referat SK Speedway på Fjelsted Skovkro - 10/9
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Hanne Thomsen (HT), Jesper Søe Bergmann (JSB)
Referent: Jesper Søe Bergmann

1. Velkomst
a. Formanden bød velkommen.
2. Økonomi
a. Økonomi generelt
i.
Halvårsbudget ser ok ud. Dommerne/officials har frist til 5/11 til
at indsende afregninger.
ii.
FIM løb, Glumsø, Vissenbjerg, Holsted, Holstebro, Vojens
1. Vi har haft nogle gode internationale arrangementer på
dansk jord, som er forløbet godt.
iii.
Licens statistik
1. Der er lidt nedgang i licenser ift 2018, men det er en
generel tendens for sporten i Europa.
a. 500cc = - 7
b. 250cc = Det samme antal
c. 85cc = - 13
d. 50cc = Det samme antal
e. Træningslicenser = - 6
f. Indslusning = - 7
3. Nyt fra udvalg
a. TA/RS/Snit/Turnering, medalje overrækkelse
i.
Medaljer er uddelt og alt er forløbet godt. Vi takker for en god
sæson.
b. DT nutid/fremtid
i.
Fairton/micro cup
1. Skal køres videre.
ii.
50cc
1. Der bliver indkaldt til et dialogmøde efter
holdtilmeldingen. 2020 sæsonen bliver kørt som i 2019,
bortset fra at man kun må have en cykel i ryttergården i
2.division.
iii.
85cc
1. Der var god opbakning til dialogmødet. Turneringen
havde været en god oplevelse og der er tro på fremtiden.

Turneringsformen afhænger af hvor mange hold der
melder til.
iv.

250cc
1. Polen har i år fået mange nye 250cc kørere, og det er en
klasse der måske udvikler sig hurtigt. Der var en god
snak om fremtiden ift oprykning. Vores kørere har i 2019
fået rigtig meget erfaring med løb på forskellige baner.
Det er aftalt at mødes i efteråret og lave en afslutning på
sæsonen. Desuden et ekstra møde i foråret inden 2020
sæsonen.
v.
500cc
1. Der arbejdes på at lave en turneringsform der passer til
antallet af kørere.
vi.
Dokument til udsendelse vedr. 2020
1. Der arbejdes på en oversigt over 2020 sæsonen der skal
udsendes til rundbaneudvalget. BB og RSH tager et
møde omkring udsendelse.
c. Liga fremtid
i.
Der bliver afholdt møde i Jørlunde 16-17 november. Vojens er
det nye hold. Desværre får vi ikke Brovst med i 2020, da de ikke
selv føler at de er klar til opgaven. Vi håber på at få dem med i
2021.
d. Rekruttering/spw kids/ sponsorkonsulent
i.
Nye sponsorer / Hans Erik Hansen
1. Speedway-kids har fået en ny sponsor i Hansen og
Kruse, som har sponseret en PW til udvalget. I
forbindelse med Hans Erik Hansens begravelse er der i
stedet for blomster, efter Hans Erik Hansens ønske
doneret penge til speedway kids. Hella servicepartners
sponsorerer til arrangementet på den fynske travbane
d.21/9
ii.
Status rekruttering
1. Til stede i Vojens by ifm. SGP. Der var desværre for få
mennesker, men dem der var der, virkede meget
interesserede.
iii.
Skærbæk Motor klub
1. Vi er i dialog med klubben, og der er indkaldt til møde
vedrørende fremtiden.
iv.
Rekrutteringsmøde med de Fynske klubber
1. Fint møde, og Jess følger op på de klubber der har
interesse i det.
e. Reglement

i.

Vi vil rigtig gerne igang hurtigst muligt efter sommerferien med
at forberede det nye reglement. Deltagelse på reglementsmødet
i udarbejdelsen af det nye reglement.
1. Møde med DSL (Bent Juul) i løbet af november 2019
a. afventer turneringsstrukturen for 2020
ii.
Arbejdet med at gøre reglementet mere overskueligt vil blive
taget med i udformningen af det nye reglement.
f. Sikkerhedsudvalg
i.
Punkter fra SU møde
1. Alle danske kører som kører løb i DK skal bære
nakkekrave.
a. Vi vil gerne hen til at alle bærer nakkekrave, og der
håndhæves stadig at nakkekraven er påbudt i DK
2. Når cyklen er i ryttergården skal snoren være forbundet.
Skal gælde for 85, 250 og 500 i første omgang.
3. Der må maksimalt være kører + 2 mekanikere i
ryttergården, fra TK start til løb slut.
a. Vi henstiller klubberne til at håndhæve reglementet
ift. hvilke personer der bør være i ryttergården.
4. Ved udkørsel fra banen efter et heat anbefaler vi at
motoren skal være slukket.
5. Vi arbejder på at indføre et APD-skema, hvor klubberne
skal opdatere levetiden på deres APD sektioner, og disse
skal mærkes.
6. Der skal tages en snak med Glumsø om alder på APD
7. I forbindelse med banesyn og løb skal startsnoren
kontrolleres, så vi undgår episoder hvor den ikke
knækker. Vi anbefaler klubberne at de bruger den rigtige
type startsnor.
g. Bane/lydmåling
i.
LP laver test måling på 500cc i Glumsø
1. Det planlagte løb blev aflyst, men der vil blive gennemført
en stikprøve støjmåling ved et kommende løb.
ii.
Baner generelt
1. Det er ikke optimalt at vi flere gange i træk skal give
dispensation for mangler på banen. Vi skal blive bedre til
at udarbejde arbejdsplaner for hvordan vi øger
sikkerheden på banerne.
iii.
Der laves et bedre opfølgningsskema
1. Der udsendes en form for opfølgningsoversigt til
klubberne i forhold til de fejl/mangler der har været
informeret om igennem sæsonen. Derved sikrer vi at

klubberne har mere fokus på sikkerheden, samt
kvaliteten af deres baner.
a. Vi kigger på en løsning hvor klubberne selv kan
opdatere en mappe med hvordan banen lever op
til krav/anvisninger
h. Uddannelse/kursus
i.
Hold øje med kursuskalenderen, vi regner med et TT i efteråret
og S, når det nye reglement er klart.
ii.
Dommer evalueringsmøde ultimo oktober
1. Når sæsonen er ovre, indkaldes dommerne til
evalueringsmøde.
2. Der arbejdes på at lave kategoriseringer og
klassificeringer til at være dommer.
4. Øvrige aktiviteter
a. ATK
i.
Henrik Møller er ved at have datoer på plads for træninger med
50cc og 85cc kørere. Datoerne vil blive meldt ud som nyheder,
og tilmelding vil blive gennem løbskalenderen. Der vil være en
mindre deltagerbetaling på 100 kr., dog ikke for værtsklubben.
Formålet er at vise hvad ATK-træning går ud på og kunne
sparre med Henrik. Derudover vil vi opfordre interesserede til at
tilmelde sig klubtræneruddannelsen i januar 2020.
b. Regionsmøde
i.
Med antallet af dialogmøder i dette semester, regnes der ikke
med at afholde regionsmøder før i det nye år.
5. Eventuelt
a. Indkaldelse SK-møder, næste møde bliver afholdt lørdag d. 19/10 på
Fjelsted
i.
SK-møde fra 10-12, og derefter møde med indbudte
samarbejdspartnere 12-16
b. Klublederseminar emner til 2 x 2 timer
i.
Rekruttering med klubberne
ii.
Fairton-Micro cup
iii.
2020 turnering
c. Der er Nordisk møde d. 11/10. Vi prioriterer at deltage, og HT ser på
om hun kan få det til at gå op.

