Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde: 03-2015
Mødedato: 18. februar 2015
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA), Charlotte Mastrup(CM) deltog på Skype under punkt 2.
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 02. marts 2015
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

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

2.

Rekrutterings- og Udviklingsudvalget
CM præsenterede skabelonerne til de nye materialer, som skal benyttes til Åbent
Hus dagen, den 25. april. Materialerne fik meget ros af SK, som forventer, at de
vil blive taget lige så vel imod i klubberne. Udvalget har desuden udarbejdet en
”Kom godt i gang” hjemmeside, hvor det er let for forældre mv. at finde
informationer om, hvor og hvordan man kommer i gang med at køre speedway.
Hjemmesiden skal integreres med DMU’s hjemmeside.
SK har bevilliget kr. 25.000 og HB kr. 20.000 = totalt kr. 45.000
SK påpegede vigtigheden af opfølgningen og aktiviteterne efter Åbent Hus dagen.
Det er vigtigt at klubberne har aktiviteter at tilbyde de nye kørere.
Bestillingsliste mv. udsendes til klubberne primo marts.

3.

Godkendelse af dagsorden og seneste referat mv.
Dagsorden og seneste referat godkendt.
Fra HB møde:
Nordisk møde afholdes den 10. - 11. oktober i København.
Lydmålerseminar, SK inviterer Leif Petersen og Ole Lange til at deltage den 14.
marts i Kolding. Banesynsseminar den 22. marts, Speedways deltagelse afklares.

4.

Repræsentantskabsskabsmøde
ONN er opstillet til genvalg som SK medlem for en 3 årig periode.
Med hensyn til den fremtidige påsætning i sportsudvalgene, blev det besluttet, at
NUVÆRENDE Sportsudvalgsmedlemmer IKKE skal fremsende en ny indstilling.
Nuværende medlemmer fortsætter, med mindre pågældende melder fra. Nye
sportsudvalgskandidater opfordres til at fremsende en indstilling.
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5.

Status, sportsudvalg:
Baneudvalg: To mulige banesynsmænd forespørges.
Øvrige udvalg blev ikke omtalt på mødet.

6.

Sager til behandling:
- 50cc, 1. division:
ONN havde fremsendt forslag til reglementstekst for 1.division 50cc. Teksten blev
godkendt, det supplement at FIMs lodtrækningsprogram benyttes til at finde
kørernes placering på heatskemaet.
Der vil være DMU påsatte dommere på 1. og 2. division. I 3. division bedes
arrangørklubben påsætte dommer.
Til de individuelle stævner, skal klubberne selv påsætte dommere(på
tillægsreglerne).
Løbsafgifter:
Kr. 750,- for 1. og 2. division.
Kr. 150,- for 2. division
- 250cc
2015 skal bruges til at udføre en række tests med cyklen. Svend Jacobsen er
formand for arbejdsgruppen. Køreklare 250 cykler lejes af importører og vil blive
testet ved 8 træningssamlinger(1 på Sjælland, 2 på Fyn og resten i Jylland). Der
arbejdes med en ide om at køre en 4 nationers testlandskamp.
- APS’erne økonomi
APS’erne skulle den 15. februar havde fremsendt revisorpåtegnet regnskab for
2014 og budget for 2015. Desværre har ikke alle APS’er fremsendt ved
deadlinens udløb. Derfor får APS’erne en ny frist. Bliver denne frist ikke
overholdt, vil SK overveje en inddragelse af ligalicensen med henvisning til
reglementet.
- Løbsafgift for Fun Cup:
Som de øvrige løbsserier skal FUN cup også betale løbsafgift. HT tager en snak
med Ole Johannsen.
- Skrivelse fra Brian Boye:
SK behandlede henvendelsen og SKR skriver et svar til Brian Boye.
- Skrivelse fra Jesper Petersen
HT besvarer Jesper Petersen
- Air-fences(APV):
HT har talt med Tony Briggs omkring godkendelsen af klubbernes APV’er. Ifølge
Tony er der DMU 5 klubber, der i 2015 skal have (APV)licens fornyet. Normalt
godkendes en APV for de første 5 år af dens levetid. Godkendelsen kan så
forlænges med 2 år yderligere. Dette vil være en væsentlig omkostning for
klubberne. Nogle klubber har løbende fået udskiftet fag i APV’en.
SK havde en længere dialog om dette og det blev besluttet, at SKR tager en snak
med Jan Stæchmann i første omgang.
- Kalender for lydmålinger:
ONN havde fremsendt forslag til kalender for lydmålinger 2015. Kalender blev
godkendt.
- Liste over FIM godkendelser, 500cc:
Liste offentliggøres, når vi modtager den officielle godkendelsesliste modtages fra
FIM.
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- Licensproblematik, 250 cc.
En række DMU kørere ønsker at køre internationale 250 cc løb/liga. SK besluttede
derfor at DMU 250 cc licenset også gælder internationalt. Nogle FMN’er, herunder
DMSB stiller tilsyneladende krav om nationalt tysk licens for at køre i den tyske
liga? SA undersøger dette.
- Hvem skal køre VM og EM kvalifikation i 500cc?
Det er kategoriseringslisten, der afgør, hvilke kørere, der er berettigede til at
deltage i kvalifikationen.
7.

Eventuelt
Intet at referere
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