Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde: 04-2013
Mødedato: 09. december 2013
Til stede: Svend Jacobsen(SJ), Jens Foldager(JF), Peter Kirkegaard(PK), Hanne Thomsen(HT) og Søren
Andersen(SA).

Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 20. december 2013
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

Velkomst
SJ bød velkommen til mødet.

2.

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

3.

SK arbejdsform og opgavefordeling
Det blev besluttet at kigge på SK arbejdsdeling i gennem, så at arbejdsbyrden
fordeles og arbejdsopgaverne hænger mere naturligt sammen, fremadrettet.
Jens meddelte, at Jens af personlige årsager, ønsker at trække sig fra SK
arbejdet i forbindelse med Repræsentantskabsmødet. Resten af SK beklagede
dette og Jens’ udmelding betyder, at der skal vælges to SK medlemmer til
kommende repræsentantskabsmøde.

4.

DSL
- DSL projektet status,
Har holdt møde med alle klubber, undtagen EMS og FSK. Det er SKs opfattelse,
at alle klubber etablerer et APS.
De 8 ligaklubber har pt. et økonomisk mellemværende med DMU totalt på cirka
250.000,- Alle mellemværender skal være bragt ud af verden den 31.december
for at kunne deltage i ligaen.
TV-aftalen: Der er indkaldt til møde med Kanalsport den 17.december med vilkår
for transmissioner og aftale med kanalen fremadrettet.
Samarbejdet med transmissionsholdet skal forbedres. En medarbejder fra
Kanalsport skal deltage på holdledermødet. Det er vigtigt, at kvaliteten på
billede- og lydsiden forbedres.

5.

Turnering
- Kalender:
Kalenderen er stort set færdig. I kalenderplanlægningen er prioriteret, at der
afvikles to matcher på samme bane.
- Stævner 2014:
FIM kalenderen er kommet og heldigvis er der ingen datosammenfald med den
nationale kalender. Vi afventer FIM Europe kalenderen med spænding.
- Udenlandske kørere i dansk turnering
Hvis køreren har kørt 50 cc i danske turnering, kan køreren fortsætte i 85 cc
turneringen. Køreren skal ind med et snit på 2,5.
For nye udenlandske kørere, der ikke har deltaget i den danske turnering før,
sættes kørerens snit til 10,0, med mindre der tegnes dansk kørerlicens. Har
køreren dansk kørerlicens, indsættes køreren med aktuelt snit.
Vi opfordrer interesserede personer til at melde sig til en arbejdsgruppe, der vil
kigge nærmere på dette og komme med et forslag til, hvordan vi fremadrettet
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håndterer de udenlandske kørere i vores turnering.
6.

Reglementsændringer 2014
Reglementet bliver færdiggjort i denne uge. Det rundsendes til en sidste
gennemlæsning i denne uge.

7.

Ungdomskørere
Der er en række kørere, som muligvis bliver ”til overs” i de udenlandske ligaer. Vi
bliver nødt til gennemtænk muligheder for at de kan deltage i den danske
turnering på realistiske vilkår.
I følge § 18.7, punkt b, er det TA, der værdisætter kørerne. Det er vigtigt, at
værdisætningen er realistisk, set udfra kørerens niveau

8.

Banesyn
Status på tilbageværende medlemmer i baneudvalget afklares.
Hanne tager kontakt til aktuelt emne på Sjælland og på Fyn.
Carsten Mikkelsen(SJ), Ib Christiansen(PK), Tommy Schultz(PK) og Jan
Nielsen(PK) forespørges.
Søren Kjærs banesynsskema uploades på hjemmesiden.

SA

Problematik omkring Air-fences holdbarhed skal undersøges nærmere.
9.

Sikkerhed på banerne
Pligterne for ledende officials skal beskrives nærmere. Muligheden/Ideen for
udvikling af et hæfte med ”træningslederen på jobbet” undersøges.

10.

Dommerseminar
SK har modtaget et ønske om et dommerudviklingsprogram.
HT tilføjede, at det altid er muligt for nye dommere at følge mere erfarne
dommere på jobs.
Omkring oprettelsen af en dommerforening, synes SK, at det er en god ide, men
at foreningen ikke skal forandres under SK, men som en selvstændig forening.
Det kunne måske være en ide at etablere en forening på tværs af grenene i
DMU?

11.

Klasser
Der etableres tre nye licenstyper:
250 cc. Der er ingen tvivl om 250 cc er kommet for at blive og at den på sigt vil
erstatte 85 cc. I 2014 ønsker SK at sætte ekstra fokus på klassen. Det er et mål
at der ved VM 250 cc deltager tre kørere.
Elsport og Flattrack synes at blive mere og mere populært og derfor ønsker SK et
flattrack og Elsport licens.

12.

Inviterede til 100 års jubilæum
En række personer, der har gjort noget ekstra for sporten gennem årene vil blive
inviteret med til DMUs repræsentantskabsmøde, hvor der holdes en
jubilæumsfest lørdag aften. SK gennemgik denne liste.

13.

Fair-Play ambassadør
SK havde fremsendt en liste med tre mulige emner. Der var enighed om at pege
på Kenni Arendt Larsen.
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14.

Budget 2014
Budgettet for 2014 er godkendt af Forretningsudvalget

15.

Eventuelt
HT håndterer den kommende udsendelse af frikort. Fremover vil frikortet kun
have 1 års varighed.
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