Referat fra møde i Sportskommissionen(Skype)
SK Møde:02-2015
Mødedato: 28. 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: 30. januar 2015
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

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

2.

Sager til behandling
- FIM mesterskabsløb i 2016
Følgende løb søges til 2016:
- Speedway Youth World Cup 250cc(SSC)
- En indledende runde i SGP kvalifikationen(TBA)
- En indledende runde i individuel Junior Speedway eller semifinale hold
U21(Glumsø har udtrykt interesse, men skal endeligt afklares internt i klubben)
- Dommeruddannelse
Afholdes den 28. februar. 3 kandidater uddannes og tages til både teoretisk og
praktisk prøve hen over foråret. Glædeligt at der nu er en række yngre
kandidater, der tillige har været kørere også.
HT udpeger kandidaterne på vegne af SK.
- Dommerseminar den 7. februar
Emner:
- SKs forventninger til dommerrapporterne:
Dommerrapporten er et juridisk dokument, som bliver brugt i forbindelse med
ankesager og derfor skal de være så fyldestgørende som muligt.
- Opfølgning banesyn:
Fremadrettet får dommerne tilsendt eventuelle mangelliste fra banesyn, som
dommerne skal følge op på og sikre at eventuelle mangler er bragt i orden.
- Dommerens opgaver på dagen:
Kompetence og beslutninger i forbindelse med ”turneringsregler”. Dommerens
kompetence præciseres.
- DisciplinærNævnet’s (DN) arbejde:
Kasper Darfelt fra administration forespørges, om Kasper vil holde indlæg om
omkring DNs arbejde og om de forudsætninger, der var medvirkende til at
sagerne opstod i 2014. Kan sagerne undgås og i givet fald, hvordan?
- Brug af sociale medier:
Gennem sæsonen oplever SK indlæg på de sociale Medier, der kan stille
spørgsmålstegn ved dommerens habilitet. Det er ikke OK og derfor tages det op
på seminaret.

Side 1 af 2

Ansv.

- Påsætning Teknisk Kontrol til FIM/FIME mesterskabsløb i 2015
Teknisk udvalg havde fremsendt et udkast til påsætning. Det er SKs holdning, at
der skal være en vis form for rotation i teamet, så det ikke er den samme person,
der har det overordnede ansvar ved hvert løb.
- Lydtryksmåling, 500 cc 2015
Til SK har der været flere henvendelser omkring overholdelsen af det nye
støjkrav på 112 db., for de cykler, der ikke benytter de FIM homologerede
lydpotter. SK fastholder lydtryksgrænsen på 112 db for 2015 og fra 1. januar
2016 skal alle køre med de FIM homologerede potter.
- Nye A dommere
Poul Erik Nielsen har udarbejdet et rigtig godt udkast til kriterier for at blive Adommere. SK arbejder videre med kriterierne henover foråret.
- Ansøgning om støtte til EM Græsbane, solo
Normalt er der ikke kutyme for, at der gives økonomisk tilskud til denne type løb,
men da løbet skal køres i England med ekstraordinære høje
transportomkostninger, besluttede SK at yde et økonomisk tilskud på kr. 1960,-,
til Arne Andersen, som udbetales ved dokumentation af den brugte færgebillet.
- 250 cc licens
I 2015, hvor der testes med 250 cc cyklerne, vil 250 cc licens være gyldigt til
enten:
Ved køb af 250cc licens, er det også muligt at køre 85cc.
Ved køb af 500cc licens, er det også muligt at køre 250cc.
Det skal bemærkes at køreren skal være fyldt minimum 13 år, for at tegne et
250 cc licens. Som altid skal der betales for den dyreste licenstype.
- National kvalifikation, EM Græsbane Sidevogn og VM langbane
Den nationale kvalifikation i Sidevogn køres den 20. maj i Slangerup, i
forbindelse med SSKs DSL match mod Munkebo.
Det undersøges, hvor stor interessen er for at køre VM langbane i år, inden det
fastlægges, hvordan kvalifikationen skal køres.

3.

Eventuelt
SSK har udtrykt deres utilfredshed med at klubben ikke er blevet tildelt en
turneringsrunde i 50 cc. SK fastholder den udsendte kalender og henviser til den
indførte turnusordning.
Kommende møde er aftalt til onsdag den 18. februar, klokken 18.00 på Fjelsted
Skov Kro.
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