Referat fra møde i Sportskommissionen på Skype
SK Møde: 01-2016
Mødedato: 27. januar 2016
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB), Jonas Nygaard Nielsen(JN) og Søren Andersen(SA)

Ikke til stede: Ingen

Referent: Søren Andersen
Dato: 03. Februar 2016
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

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

2.

Præsentation af DMUs nye generalsekretær
JN præsenterede sig selv ganske kort og ser frem til samarbejdet med alle i dansk speedway.

3.

4.

Status Sportsudvalg
Reglementsudvalget:
Efter offentliggørelsen af 2016 reglementet, er der kommet et par kommentarer, som SK
beder Reglementsudvalget om at kigge på og tilrettet.
Bane-, Miljø og sikkerhedsudvalget:
Udvalget har et forslag til en ændring omkring godkendelsen af banerne. SK opfordrer
udvalget til at komme med en indstilling til konkrete rettelser, som skal behandles af
Reglementsgodkendes i Reglementsudvalget og godkendes af SK(Ansv. ONN)
Rekrutterings- og udviklingsudvalget:
Har haft en stand på reservedelsmesse i Middelfart, som var godt besøgt. SK ønsker, at der
for 2016 udarbejdes en aktivitetsplan med medfølgende budget for aktiviteterne, resten af
året.
Teknisk udvalg:
Der er efterspørgsel på workshopsene for microerne. Der afholdes workshop i Esbjerg, den
7/2 og der arbejdes på en forespørgsel fra Kronjylland.
Kalenderudvalget:
Løbskalenderen for 2016 er blevet offentliggjort. Med mere flydende kørerdage i de
internationale ligaer, samt det voksende antal løb, specielt internationalt, er det en stigende
udfordring at få en national kalender til at hænge sammen.
SK vil derfor sætte fokus på problematikken
Repræsentantskabsmøde i Horsens den 5. marts.
SKR har skrevet beretning, som SK har haft til gennemlæsning.
Stefan og Hanne er på valg. Begge ønsker genvalg.
SK skal huske at tilmelde sig via online-tilmeldingssystemet.
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5.

FIM Mesterskabsløb 2017
Der er deadline for ansøgning af mesterskabsløb den 31. januar 2016. Klubberne har haft
mulighed for at søge. Det blev besluttet at søge følgende løb:
- FIM Speedway SGP Qualification Round(Arr: Esbjerg Motor Sport)
- FIM Speedway Youth World Cup 250cc (Arr: Vojens Speedway Klub)
- FIM Speedway Youth Gold Trophy 85cc(Arr: Vissenbjerg-Bred Motor Klub)
Der arbejdes desuden på at finde en arrangør til en individuel U21 finale.

6.

Status
250 cc:
Der har hen over vinteren til stadighed været dialog om, hvordan der kunne arbejde videre
med 250 cc. SK havde en længere debat om hvordan man bedst muligt kunne støtte op om
klassen. Følgende blev besluttet:


2. division, 500 cc tilføjes en 250 cc kører til heatskemaet og at disse 4 kørere kører
5 heats mod hinanden i forbindelse med 2. divisionsmatcherne.



Der vil blive arrangeret en ”Nordic 250 cc Open Championship Pair”/”Denmark 250
cc Open” med 2-3 løb henover sæsonen, hvor vores nabolande inviteres til at
deltage i en løbsserie hen over sæsonen. SK(HT) vil indkalde til et møde for kørere
og forældre for dialog omkring en indstilling til SK omkring løbsseriens udseende.



250 cc vil være en del af FUN cuppen 2016 og kørerne vil blive tilbudt op til 6 løb.



I forhold til FIM Speedway Youth World Cup 250cc, er DMU blevet tildelt 3 pladser
og derfor skal der køres kvalifikation mellem de interesserede kørere. Løbet vil blive
kørt i Vojens. (Dato findes).



DMU har søgt to pladser til Long Track Youth World Cup 250cc den 7. maj i Polen,
som vi håber at få. Interesserede kørere bedes sende en anmeldelse til SK, senest
den 22. februar 2016, som derefter i samarbejde med landstrænerne udtager de
aktuelle kørere.



EM finalestævnet køres i Grindsted den 18. – 19. juni. Den danske repræsentation er
pt. ukendt. (Undersøges pt. hos FIME).



For de kørere, der er i betragtning til at køre internationale mesterskabsløb, vil der
blive inviteret til træningssamlinger med Erik Gundersen.

Standard Agreement med BSPA:
Udkast for 2016 er fremsendt til 2016 til BSPA. Bortset fra ændrede datoer er
aftaleindholdet identisk med 2015 aftalen.
Aldersrelateret træningskoncept(ATK)
Arbejdet med af ATK trænerhåndbogen er så fremskreden, at den bliver præsenteret på
repræsentantskabsmødet i marts.
Plan for hvordan vi kan få det bedst mulige ud af ATK Trænerhåndbogen udarbejdes snarest
muligt.
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Licensstruktur
Med udgangspunkt i den nye licensstruktur, har SA udarbejdet et udkast til et opdateret
bilag 3. SK kigger nærmere på dette.
Aftaler med DM og internationale mesterskabsarrangører
Aftalerne ligger i udkast og ventes underskrevet ASAP.
Møde med Speedway APS’er
Kommende onsdag er selskabernes direktører indkaldt til det årlige økonomimøde.
7.

Eventuelt
Kommende møde afholdes den 29. februar i Nyborg
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