Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde:01-2015
Mødedato: 13. januar 2015
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA))
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 27. januar 2015
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

Velkomst
SKR bød velkommen til mødet og derefter gik man over til dagsorden

2.

Status Sportsudvalg
- SU Rekruttering og Udvikling:
Udvalget har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Udvalget har fremsendt et
budgetønske på kr. 63.000, hvilket SK ikke kan godkende i første omgang. SK
har afsat kr. 25.000,SK anmoder udvalget om at søge DMUs udviklingspulje og indhente flere
prisforslag på materialerne, samt foretage en prioritering af rekvisitterne.
Udvalget vil gerne fortsætte fremadrettet. Dette finder SK meget konstruktivt.
- SU Rundbaneudvalg
Udvalget bedes afholde møde snarest med henblik på planlægning af 2016
sæsonen.
- SU Sikkerhed, Miljø og Banesyn.
Fremadrettet vil der kun blive målt på pakkede potter i 500 cc. Der vil blive målt
til de løb, hvor det kan tænkes, at nogle kørere vil stille op med ”pakkede
potter”.
I både 50 cc og 85 cc vil der i 2015 være udvidet kontrol:
SK havde modtaget en række spørgsmål fra udvalget, som er blevet besvaret:
Spørgsmål fra udvalget
Afdækn. af startmaskinens stolper på
inder & yderbane

Lamper 60 cm. fra barriere, 150 cm.
max over bane.

SK’s kommentarer:
For at undgå kollision med selve
startgrinden skal denne være skjult
bag stolpe polstret med materiale kan
give efter op til minimum 2 meters
højde på såvel inderbane som
yderbane, med mindre den er placeret
uden for sikkerhedszonen.
Det fremgår ikke af reglementet at
der ikke må anvendes rotorblink som
stoplamper, det er dog en
forudsætning at de er så høje at det
kan opfylde kravet om lysåbning på
20cm og lyser med tilstrækkelig høj
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intensitet.

Afdækning af stolper på inderbane.

Inderbaneafmærkning.

Det er ikke obligatorisk (men
ønskeligt) at der skal være
afskærmning for solen.
Der skal som udgangspunkt være så
få forhindringer på inderbaneområdet
som muligt. Stolper som ikke kan
fjernes og som er nødvendige for
løbets gennemførelse skal minimum
være placeret 4 meter fra
banelegemet og skal polstres til
minimum 2 meters højde med
materiale som kan give efter ved
påkørsel.
Selvom der er ønskeligt med en
permanent inderbane markering, så
er dette ikke et krav iht. FIM appendix
079.5.2
SK’s konklusion:
Inderbanemarkering kan bestå af en
permanent markering i form af en
kantsten af beton eller tilsvarende
materiale. En sådan markering skal
være ubrudt* og der må ikke
nævneværdig (< 2 cm) niveauforskel
mellem kantstenene. Højde forskellen
mellem banelegeme og kantsten må
maksimum være 5 cm, og dette krav
gælder også under løb og træning.
*) Det tillades
at der på langsiden er ophold i en
permanent inderbanemarkering. Der
hvor den permanente
inderbanemarkering genoptages i
kørselsretningen, skal den starte i
niveau med banebelægningen.

Banebelægning.

Kommunikation stævneleder /
dommer / starter
Brandslukkere mindst 6 stk pulver –

Alternativ kan anvendes en minimum
15 cm. bred kridtstreg eller
markeringsfarve som skal være i
kontrast til banebelægningen.
Inderbanemarkering skal
vedligeholdes og være synlig fra
dommertårnet under hele løbet.
Det kan ikke forventes at banerne kan
være lagt på plads som ved løb når
banerne synes i marts/ primo april.
SK anser det for tilstrækkeligt at
kommunikation mellem dommer,
stævneleder og startmaster kan
foregå vha. Walki Talki.
Det er korrekt at der kun kræves 5
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tryk og udløbsdato.

pulverslukkere.
Der er i henhold til Reglementet ikke
krav om udløbsdato. Findes der en
udløbsdato, må denne ikke være
overskredet. Pulverslukkerne skal
være af en fornuftig kommerciel
kvalitet og det skal være manometer
så det er muligt at sikre sig der er
tilstrækkelig tryk på.

SK mangler et par folk til syne baner i foråret 2015.
- SU Reglement
Det har været et stort ønske at 85cc turneringen i 1. division skal afvikles over
flere runder, desværre er der ikke en fornuftig fordelingsnøgle når der kun er 7
hold tilmeldt. SK har besluttet at ændre slutspil som herefter køres over 4
runder, Finalerunder for placering 1 til 4 i grundserien, og nedrykningsrunder for
placeringen 5 til 7 i grundserien.
Samtidig ændres kravet til brug af gæstekørere til at gæstekøreren skal have
kørt 1 march for holdet i stedet for 3.
Baner til finale- og nedrykningsrunder fordeles af SK.
Ny Reglementstekst:
19.1.2 85 cc
Danmarksturneringen i 85 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet
navn på en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler anført i kapitel:
Speedwayturneringer i 2015, Fælles bestemmelser, suppleret med nedenstående
særegler:
Der er fri tilmelding i 2. div. til 4 div.
SK/TA fordeler holdene i divisionerne efter antal tilmeldte hold.
TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod
indplaceringerne.
Matcherne afvikles som 4 holdsmatcher.
Turneringen afvikles over de antal runder, som passer med fordelingsnøglen.
Der køres 4 finale runde i 1.div. Mellem nr. 1,2,3 og 4. Der køres 4
nedrykningsrunder mellem nr. 5,6 og 7
Der køres 2 finale runde i 2. division mellem nr. 1,2,3 og 4.
SK udtager klubberne/banerne, hvor matcherne skal køres.
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Slutspil 85 cc
Hjelmfarve i finalerunden.:
1.runde.
Nr. 2 i grundserien rød
Nr. 1 i grundserien hvid
Nr. 3 i grundserien gul
Nr.4 i grundserien blå
2.runde.
Nr. 1 i grundserien
Nr. 2 i grundserien
Nr. 3 i grundserien
Nr. 4 i grundserien

rød
gul.
blå
hvid

3. runde
Nr.1 i grundserien blå
Nr. 2 i grundserien hvid
Nr.3 i grundserien rød
Nr.4 i grundserien gul
4. runde
Nr. 1 i grundserien gul
Nr. 2 i grundserien blå
Nr. 3 i grundserien hvid
Nr.4 i grundserien rød
Nr. 1 i Grundserien tager 4 point over i slutspillet. Nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 1 og
nr. 4 får 0 point. I slutspilet må der bruges gæstekører.
Gæstekører skal have deltaget i min. 1 matcher for holdet i indeværende sæson
I finalerunderne gives der til:
Nr. 1: 3 matchpoint
Nr. 2: 2 matchpoint
Nr. 3: 1 matchpoint
Nr. 4: 0 Matchpoint
Vinder af Danmarksturneringen er det hold, der efter slutspilsmatcherne har flest
matchpoint(overførte + indkørte matchpoints i de fire finalerunder)
Hvis to eller flere hold står lige i samlet matchpoint (overførte + indkørte
matchpoints) efter slutspilsmatcherne, afgøres deres indbyrdes placering i forhold
til resultatet i den sidste slutspils match.
I slutspillet må der bruges gæstekører. Men gæstekører skal have deltaget i min.
1 matcher for holdet, i indeværende sæson, for at kunne deltage.
SU Teknisk udvalg
SK udpegede Ole Jakobsen, Jens Pedersen, Henrik Jensen og Per Wiekhorst til
deltagelse på FIMs tekniske seminar i Østrig.
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3.

4.

Godkendelse af løbs- og turneringskalender 2015
Kalenderudvalget havde fremsendt nyt kalenderudkast efter at 1. division, 85 cc
er blevet ændret.
Forslaget indebar 5 indledende og 2 finalerunder i ovennævnte division. SK
besluttede at tilføje 2 finaler, så der i alt skal køres 9 runder i divisionen.
Sager til behandling:
- Ansøgning fra SMG om dispensation fra brug af APV:
Klubben ansøgte om tilladelse at til køre N.O. Jensens græsbaneløb med en
sikkerhedszone på 10 meter, i stedet for at opsætte Airfence.
FIMs reglement giver mulighed for dette, Jævnfør: Appendix 079.4, så derfor
bevilligede SK dispensationen til dette ene løb.
- Reglementstekst til 1.division, 50 cc:
HT og ONN udarbejder udkast.
- Dommerjob 2015, hvis dommeren ikke deltager på seminar
Reglen er at, at en dommer SKAL deltage på alle seminarer. Denne regel
fastholdes og dommere, der ikke har deltaget på seminaret, bliver ikke brugt som
dommere i samme sæson.
- Revidering af formularer på hjemmesiden
ONN talte med Søren Kjær i forbindelse med klublederseminaret. Søren Kjær har
hjulpet med at opdatere formularerne i de seneste mange år.
Søren Kjær har bedt om en SK ansvarlig at sparre med. ONN påtager sig
opgaven.
- Ny licensstruktur og priser 2016
SK foreslår, at der fra 2016 sker en indeksregulering af licenspriserne og derefter
årligt.
På kommende møde skal en kombinationen af 85/250 cc licenserne diskuteres.
Eventuelt
Næste møder:
Holdes den 28. januar 2015 på Skype og den 18.februar på Fjelsted Skov Kro.

5.
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