Referat fra møde i Sportskommissionen på Hotel Nyborg Strand
SK Møde: 02-2016
Mødedato: 29. februar 2016
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: 10. marts 2016
___________________________________________________________________

Ansv.

1) Velkomst
SKR bød velkommen til mødet og derefter gik man over til den udsendte dagsorden.
2) Besøg af Henrik Frimodt(HF) og Erik Gundersen(EG) – Fritte Cup
HF og EG rapporterede omkring 2015 sæsonen og fremlagde planer for 2016. 2015 var
igen et rigtig godt år med mange gode arrangementer og næsten 300 personer til den
afsluttende spisning i Esbjerg. For 2016 foreligger der en aftale om at etablere
samarbejde med vores nabolande om udveksling af kørere.
Omkring de udenlandske køreres deltagelse undersøges licensforhold og –krav, samt
nødvendigheden af optagelse på FIMEs kalender over Open Events, samt
starttilladelser.
I gruppen var der enighed om at der forsat skal holdes et årligt evalueringsmøde.
Fremadrettet skal det holdes lige efter sæsonafslutningen.
3) Repræsentantskabsmøde
Bjarne Fjord forespørges, om Bjarne igen i år ønsker at være i dirigent?
15 klubber er tilmeldt. SKR ønsker genvalg til formandsposten og HT til
Suppleantposten. Der er ingen indkomne forslag. Umiddelbart tegner det til
konstruktivt møde.
Efter repræsentantskabsmødet indkaldes kandidater til sportsudvalgene.
4) Løbende sager
- Lydmålinger
ONN havde fremsendt to forslag til lydmålinger for 2016(fortroligt). Det ene forslag blev
valgt.
- SGP Kvalifikation den 7. maj 2016
Munkebo har frasagt sig arrangementet og heldigvis er Slangerup trådt hjælpende til.
Tak for det.
- Møde med 250 cc kørere
På seneste møde besluttede SK en plan for 250 cc aktiviteterne i 2016. HT og Erik
Gundersen har haft et meget positivt møde med kørernes forældre. Der blev stillet en
garanti om at der til hver match i anden division, vil være 2 250 cc kørere. Der arbejdes
desuden på at køre 4 250 cc Danish Open events, hvor udenlandske kørere inviteres
med.
250 cc klassen indgår i dette års FUN Cup.
Reglementsudvalget har tilrettet reglementet og løst problematikken omkring 250
kørernes snit i turneringen. Heatskema skal testes.
SK norminerede Kenneth Jürgensen, SMK og Mads Hansen, SMK til at repræsentere
DMU ved 250 Langebane World cuppen. Antallet af pladser er dog ikke offentliggjort
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endnu.
SK er blevet forespurgt om, hvorvidt 250 cc må træne sammen med andre klasser?
Jævnfør DMUs reglement er det ikke tilladt, at flere klasser træner samtidig.
- Status ATK(Trænerhåndbogen)
Trænerhåndbogen er på trapperne og vil blive præsenteret på
repræsentantskabsmødet. På repræsentantskabsmødet vil klubberne desuden blive
opfordret til at søge om at komme med i pilotprojektet. I første omgang søges der tre
klubber.
Hovedprojektet starter op til vinter.
Trænerhåndbogen roses og er det stykke værktøj, som vi har manglet og som vil være
en stor hjælp for trænere og andre aktive i sporten.
- Status for ligaen i 2016
Konstruktivt regnskabsmøde med ligadirektører afholdt.
I forbindelse med udarbejdelsen af FIM liga kalender opstod der nogle udfordringer i
forhold til kørerdage. Efter godt arbejde af Svend Jacobsen, lykkedes det at få det
meste på plads til vores fordel, men fremadrettet kan det blive nødvendigt, at alle
ligamatcher i Danmark kører på samme aften, såfremt vi ønsker at have de bedste
kørere med. Der arbejdes på at finde en fælles international løbsweekend, hvor de
nationale mesterskaber skal køres.
Der er indgået en tre årig TV aftale med TV2 Sport om live-dækning af en række af
matcher i Grundserien, Semifinalen i ligaen, samt DSL finalen. DM finalen indgår
ligeledes i aftalen. Det er meget konstruktivt for dansk speedway.
- Dommerudvalg
HT har afholdt møde med Poul Erik Nielsen og Niels Munk Nielsen, som havde
udarbejdet et spændende oplæg i forhold til udvalgets funktion og indhold. Penge er
søgt i hovedkassen og er blevet bevilliget.
- Starttilladelser til Britisk klub
Et par af vores kørere har i 2015 haft en række problemer med en engelsk ligaklub, der
sågar har anlagt civil søgsmål mod køreren. SK diskuterede muligheden for at støtte
køreren i processen.
SK diskuterede mulighed for at tilbageholde klubbens starttilladelser for 2016. Et flertal
var imod denne løsning. Det blev besluttet at udstede tilladelserne, samt at informere
aktuelle kørere om mulige udfordringer i klubben.
- VM klargøring af baner
FIM har vedtaget nye regler om barrieren. Vigtigt at fremtidige arrangører er
opmærksomme på disse.
- Årets klub 2015
Fredericia Motor Klub blev udnævnt som årets speedwayklub og vil blive hyldet ved
repræsentantskabsmødet.
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5) Resultat 2015 og Budget 2016
Regnskabet for 2015 giver desværre et underskud på 151.000, hvilket er dobbelt så
stort som budgetteret. Det skyldes primært satsningerne på 250 cc og
hverveaktiviteterne i forbindelse med SGP’et i Horsens. Der har desuden været et
merforbrug på vores internationale repræsentation, men det er vigtigt at dansk
speedway er repræsenteret der, hvor de vigtige beslutninger tages.
For 2016 forventes det, at omkostningerne vil være tilbage på sit normale leje og derfor
er der budgetteret med et nul.
6) Eventuelt
Næste SK møde afholdes den 4. april 2016, klokken 20.00 på Skype.
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