Referat SK Speedway på Fjelsted Skovkro - 3. juni.
Inviterede: Rudi Steen Hansen(RSH), Leif Petersen(LP),Brian Berthelsen(BB),
Hanne Thomsen(HT), Jesper Søe Bergmann(JSB)
1. Velkomst
a. Formanden bød velkommen
2. Økonomi
a. OK budgettet følges. Der skal laves en status på dommerudgifter og
løbsafgifter.
3. Nyt fra udvalg
a. TA/RS/Snit/Turnering
i.
Kæmpe udfordringer med RS, da siden ikke har kunnet
håndtere de store mængder besøgende. Serveren er blevet
opdateret og Rainbow siger at den er klar nu. Der er en
merudgift på den ekstra serverhastighed, og vi er ved at finde ud
af om den udgift er alle måneder, eller om man kan melde det
fra i de måneder hvor der ikke køres løb.
ii.
Vissenbjerg har desværre meldt fra i 2.div. 50cc.
Reglementet foreskriver at heatene stadig skal køres. Ellers er
der blevet taget godt imod turneringen, men al begyndelse er lidt
svær, så der har været lidt uforudsete udfordringer, som der
bliver arbejdet på at rette op på..
iii. Der bør uddannes folk til at rette og administrere
holdoplysninger i TA, så vi ikke skal forstyrre frivillige i tide og
utide.
iv.
BB har fået et par henvendelse om par-turneringen i 50cc.
Generelt god opbakning, men lidt utilfredshed om omflytninger
på klubplan for at få 2.divisionerne til at gå op. Der er rigtig
mange klubber, der er afhængige af at låne kørere, så det er
ikke muligt at låse klubberne til deres bruttotrup, da det ville
ødelægge 2.div. JSB og BB laver et skriv til klubberne vedr.
beslutningen. Fordelen ved turneringsformen er at kørerne
møder nye kørere i modsætningen til hvis der “kun” er få hold
tilmeldt.
b. Kalender/DM semi/kommende løb

i.

Der arbejdes på at undgå DM 2019 problemerne med deltagelse
og aflysningsdatoer. Det har været en udfordring at finde en
ledig dag i ugen, da der køres ligaløb og GP mange af ugens
dage.
ii.
Den kommende weekend er der DM semifinaler i 85cc, og vi
glæder os til at følge kørerne fremover
c. DT nutid/fremtid
i.
Fairton
1. Satser på en 8-12 deltagere i Holstebro. Vi holder fast i
datoen, og der er dialog med klubben.
ii.
50cc
1. Det er blevet godt modtaget at SK har været hurtigere til
at reagere på ting der ikke har fungeret.
d. Liga fremtid
i.
Formand har haft møde med ligaklubberne, og der er besluttet
ift alment reglement 1.2 at undersøge muligheden for Brovst’s
deltagelse i 2020, som også er godkendt af SK efterfølgende.
e. Rekruttering/spw kids/sponsor konsulent
i.
Speedway-Kids deltager på det Fynsk dyrskue 14-16 juni, pt.
arbejdes der på at skaffe de sidste hjælpere, det forventes at de
Fynske klubber kan stille med nogle folk.
ii.
Speedway-kids er ved at indgå et samarbejde med Dahm
Speedway Management omkring sponsor arbejde.
f. Reglement
i.
Vi vil rigtig gerne igang hurtigst muligt efter sommerferien med at
forberede det nye reglement. Der arbejdes på at deltage på
reglementsmødet i udarbejdelsen af det nye reglement.
ii.
Der skal måske arbejdes med at gøre reglementet lidt mere
overskueligt.
g. Teknisk Udvalg
i.
De var afsted til EM i Glumsø, og var ganske tilfredse.
h. Bane/lydmåling
i.
Der er ikke lavet lydmålinger siden man begyndte på
homologerede potter, men nogle kommuner efterspørger data.
Der vil blive foretaget lokale målinger til vejledende brug.
i. Uddannelse/kursus
i.
JSB indsamler materiale ift officialkursus
j. Dommer
i.
De fem dommere fra vinterkurset er ved at være “godkendt”
k. Internationale arrangementer

i.
ii.
iii.
iv.

EM i Glumsø. Arrangementet forløb fint, og der var ca 300
betalende tilskuere.
Vissenbjerg og Holsted er klar på internationale løb i juli måned
250cc VM i Holstebro er godt på vej.
GP og EM i Vojens er også godt på vej

4. HB
5. Øvrige aktiviteter
a. ATK - Danmarks Bedste Træningsmiljø
i.
Der skal afholdes et møde med SK, klubber, T&E, landstrænere
og alle involverede for at udvikle ATK og få et godt ejerskab.
b. Test af alkohol/euforiserende
i.
Der er uddannet testere og der bliver testet i løbet af denne
sæson.
c. DMU ny hjemmeside
i.
Lukas er godt i gang og afventer feedback inden næste møde.
d. Langbane og 250cc
i.
Der er stor efterspørgsel på et DM i langbane, og der arbejdes
på at stable det på benene
ii.
Der er blevet aflyst et par 250cc løb og der arbejdes på ny dato
e. Klubmøde HOSK
i.
Vi har haft et besøg i klubben og en god dialog om status pt og
aktiviteter fremover
f. Regionsmøde
i.
Vi forventer at afholde møder i efteråret.
g. SK ansvar og samarbejde
h. Ferieplan
i.
JSB laver en kalender
i. Billetter SEC og SGP
i.
JSB er på sagen
6. Eventuelt

