Referat fra
SK Møde: 03-2013
Mødedato: 12. oktober 2013
Til stede: Svend Jacobsen(SJ), Jens Foldager(JF), Peter Kirkegaard(PK)

Ikke til stede: Da mødet blev afholdt en søndag, lod vi Søren Andersen få fri.
Referent: Peter Kirkegaard
Dato: 28. oktober 2013
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

Velkomst
SJ bød velkommen til mødet, som denne gang blev holdt hos Svend Jacobsen.

2.

Godkendelse af referat fra seneste møde og dagsorden.
Begge blev godkendt

3.

Mulighed for at prøve højere klasse:
Der har været flere henvendelser om muligheden for at køre i en klasse over den
man har licens til efter sommerferien:
SK tog en drøftelse af fordele og ulemper, bl.a. spørgsmålet om forsikring. SK er
enige om, at fjerne begrænsningen – efter sidste turneringsrunde. Derfor
indstiller SK, at der foretages en reglementsændring i alment reglement, så
undtagelsesbestemmelsen omkring sidste turneringsrunde fjernes, så det bliver
ligesom andre grene, at 1. august er skæringsdatoen. Der indføres samtidig en
træningslicens til klassen højere, hvis man vil gøre brug af muligheden.
Det skal indskærpes at der er tale om begrænset prøvekørsel alene på banen, og
at der på ingen måde accepteres egentlig træning, fx start ved snor og flere
kørere på banen ad gangen.

4.

DM 2014
FSK ønsker at afvikle DM2 den 9. august 2014. SK betinger sig, at aflysningsdag
holdes fri øvrige ligaers løbsdage, og at onsdag den 13. august må blive
aflysningsdag.
Det konflikter muligvis med den udmeldte dato omkring DM U21semifinale (8.
august), men da der er stor usikkerhed i øvrigt omkring stævnedatoer, fordi vi
endnu ikke har modtaget international løbskalender fra FIM, må vi acceptere, at
der er risiko for at en del datoer skal ændres.

5.

Kategorisering af kører
Charlie Møller blev kategoriseret som D-kører.

6.

Reglementsændringer 2014
SK gennemgik de ønskede rettelser. De vil blive fremlagt på klublederseminaret.

7.

FUN-CUP:
Der har været flere henvendelser omkring reglerne for Fun-Cup, hvor der
efterspørges reglementsregler for deltagelse. SK vil ikke udarbejde særskilt
reglement for FUN-CUP. Vi vil derimod lade det være op til klubberne, at
bestemme vilkårene for deltagelse under hensyn til reglementets generelle
bestemmelser.

8.

Banesyn
Søren Kjær har udarbejdet forslag til nyt banesynsskema. Det rettes til i forhold
til banesynsudvalgets ønsker og bruges fra 2014.
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Der er desværre opstået en kotyme igennem årene, at der blev udbetalt et
honorar pr. bane som er blevet synet. Det stoppes med omgående virkning og
ordningen føres tilbage til diæter pr. dag.
9.

TV-aftale
SK drøftede betingelserne for den eksisterende TV-aftale med Kanalsport. Peter
skal sammen med Kenneth indkalde Kanalsport til dels en opsamling på 2013
transmissionerne og en genforhandling på andre vilkår end de eksisterende.

10.

Klublederseminar
Program blev fastlagt med gennemgang af de emner som vi mener skal drøftes.
Tilmelding til klublederseminar: Svend tilmelder SK og Thorkild og Hanne.

11.

Dommerforening
Vi har fået en henvendelse fra Jonas Nielsen og etablering af en egentlig
dommerforening på tværs af alle grene i DMU. Henvendelsen er også sendt til
DMU HB, hvor den tages op særskilt. SKs holdning er, at dommere og klub bør
hænge sammen, det giver værdi for både dommer og klub at man kender til
hinanden. SK talte videre om muligheden for, at etablere et dommerudvalg som
et sportsudvalg under SK. Dette udvalg kunne fx varetage dommerudvikling, som
vi mener at der er behov for at få iværksat. Dommerpåsætning ligger i SK,
ligesom dommerseminaret afholdes i SK-regi. SK afventer HB drøftelse, og
vender tilbage med svar til Jonas Nielsen.

12.

Internationalt:
Svend har været til første møde i FIM ISLB bureau og orienterede om det arbejde
der er igangsat:
 Arbejde igangsat overfor en harmonisering af Ligareglementer i DK, S, UK og
P.
Tre internationale dommere har på eget initiativ sat sig sammen og set på
ligaløbsafvikling i de forskellige lande, mhp. at finde en fælles opskrift på
turneringsmatcherne. Det sker at hensyn til den større og større TV-interesse
der er for sporten, hvilket gør at publikum og seere forventer et mere
ensartet produkt når de ser speedway. SK følger arbejdet.


ISLB har taget en drøftelse af, om FIM fremadrettet bør ligge
snitfastsættelserne af kørerne. Der er ikke enighed, men drøftelserne
fortsætter.



Sikkerhedsmæssige forhold: FIM bør i højere grad have fokus på dette



Der er stadigvæk lidt liv i Champions League-ideen, idet der forsøges afholdt
et 4 nationers løb mellem mestrene i de 4 nationer



Standard Agreement skal omskrives, så den tilpasses FIM reglementets afsnit
om ISLB



PZM ønsker at indføre regler for, hvor mange klubber en professionel kører
må køre for.

Det er indskærpet overfor de nationale unioner, at FIMs tekniske reglement skal
overholdes i de nationale ligaer.
13.

SWOT – speedway 2016
HB har bedt om en SWOT-oversigt på speedwaygrenen i DMU. Det kom der
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denne foreløbige oversigt ud af:

14.

Styrker
Sportslige succeser
Stort engagement i TA
Mange U21 talenter
Mange klubber
Sporten drives af klubberne

Muligheder
Nedtone juniorspeedway ambitioner til
500cc opstart
Initiativ omkring overgang fra 80 til 500cc
Mange unge aktive
Relativt mange baner
Relativt let ved at skaffe sponsorer
TV-aftaler

Svagheder
Svært at rekruttere til ledelsesposter
Sårbar turneringsadministration
Spinkel klubøkonomi
Ingen klubtrænerkultur
Næsten eneste land som kører 80cc

Trusler
Manglende økonomi til at drive klubben
Betalt speedway
Kørere samler sig om få klubber

Personsager:
Møde mellem SK, landstræner og Rasmus Jensen omkring adfærd er aftalt.
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