Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde:07-2015 på Skype
Mødedato: 19. og 26. maj 2015
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA). Under pkt. 2 deltog Sportsudvalgsformændene.
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 12. Juni 2015
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

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

2.

Status Sportsudvalg
Reglementsudvalg:
Har ikke mange skrivelser, udfordring omkring 85cc i Bededagsferien.
Forberedelse til kommende reglement påbegyndes primo august.
Kigget på udforinger med:
- Hold i 1. div. 500 cc, tager kørere med, der ikke er med i bruttotruppen i de
første to matcher.
Ønske om at det skal være kørerne fra bruttotruppen, der skal benyttes på
holdene.
- Snittet for lavt i 500cc. Udfordringen er ”midterkørerne”. Omkring 20
”nyoprykkere” til 500cc i kommende sæson.
Vigtigt at Rundbaneudvalget tager disse oplysninger med i forberedelserne til
sæson 2016. Måske skal udlændige, som ikke har deltaget i DT tidligere, skal
have et snit på 10 i 1. division?
Fremadrettet bliver der 8 hold i 1. og 2. division, 85 cc.
Rod med hensyn til op- og nedrykning i 85 cc. Kørere med snit over et bestemt
snit, må ikke rykke ned.
Måske skal holdsætningsgrænserne være variable fra år til år?
TA:
For få heatskemaer ind til tiden. Ellers ingen problemer, udover 1.division, 85cc.
Klubberne i 3. division har udfordringer med at stille fuldtalligt. Det ser ud til at
der er tilmeldt et hold for meget.
Teknisk udvalg:
Diverse godkendelse er modtaget fra FIM.
Udvalget har været ude og foretage motorkontrol.
Intet 250 cc reglement i 2015. Dette skal der arbejdes på for 2016.
Reglerne omkring brugen af hjelmkamera skal præciseres og skal indføjes til
hjelmafsnittet i sportsreglementet.
De Air-Fences, der ikke er godkendt tidligere i år, bliver godkendt i den nærmeste
fremtid.
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Voice of the Clubs:
Forbedret kommunikation med klubberne. Udvalget er sat i søen, for at optimere
kommunikationen med klubberne.
TA DSL:
Større opgave end forventet. Ingen overlevering fra tidligere administrator, men
nu skulle tingene køre planmæssigt.
Rundbaneudvalget:
Vigtig at bliver afholdt et møde snarest muligt.
Arbejdsbeskrivelse er fremsendt til udvalget
Vigtigt at rundbane, TA og reglementsudvalget sidder sammen, ved et
koordineringsmøde primo august. Dialog mellem udvalgene omkring næste års
turnering og reglement skal opprioriteres.
Rekruttering- og udviklingsudvalget:
Succes for Åben Hus arrangement.
Opfølgning skal udsendes til klubberne.
Der bliver rigtige mange aktiviteter i forbindelse med SGP i Horsens.
Ønsker større opbakning fra klubberne til udvalgets initiativer. For mange klubber
skal rykkes flere gange.
Banesyn, Miljø og Sikkerhed:
Gået godt med banesyn i år, på trods af, at der har været nye banesynsfolk på.
Skriveri omkring hvor meget methanol man må køre rundt med. Godkendt
emballage og max.
60 liter i bilen. Hvor mange liter må der være i en ryttergård?
Har afholdt en lydmåling. Flere vil blive udført henover sæsonen.
Der var et ønske om at SK er mere opsøgende/opfølgende i forhold til klubberne.
Der opfordres til øget egenkontrol i klubberne.

3.

Verserende sager:
- Turneringen 2015
Turneringsformen for 1.division, 85cc i 2015 er på ingen måde optimal. Divisioner
med 7 deltagende hold er ikke tilfredsstillende. Der er alt for mange oversiddende
hold. Derfor SKAL der fra 2016 være 8 hold i 1. og 2. division.
Det kan konstateres, at nogle 1. divisionskørere kører 2.division i 85 cc. SK
opfordrer til, at klubberne udviser fairplay i forhold til at benytte de rigtige kørere
på de rigtige hold.
Rundbaneudvalget pålægges at komme i gang med forberedelserne for 2016
snarest muligt.
- Heatskemaer
Thorkild Vestergård tester heatskemaet for 1.division i 50cc, som ikke fungerer.
TV foreslår, at Elvin Rasmussen fremadrettet er back-Up på heatskemaerne.
- Dommerudvalg
Niels Munk Nielsen og Poul Erik Nielsen ønsker at deltage i et dommerudvalg,
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som blandt andet skal arbejde med dommeruddannelse og –udvikling. Vil ansøge
DMU’s udviklingspulje om midler til opgaverne.
- Kvalifikationsrunder til DM
På grund af regnvejr må DM kvartfinalerne aflyses, hvilket har givet seriøse
kalenderudfordringer. I samarbejde med kørerne, er det blevet besluttet, at
kvartfinalerne og semifinalen alle køres den 6. juni 2015.
- Lydmåling
Senest ved en 1.divisions match har der været en kontrovers mellem en dommer
og en lydmåler omkring omdrejningstællerens kalibrering. Konsekvensen var, at
lydmåleren pakkede sammen og forlod baneområdet.
Med baggrund i episoden ønsker SK at afholde et afklaringsmøde med
pågældende dommer.
- Banesyn
Omkring godkendelsen af banen i Skærbæk, er der opstået tvivl om, hvorvidt
klubben har modtaget en klar melding på, at banen var lukket for træning og
løbsaktiviteter. Sagen er sendt til DMU’s Disciplinærnævn med ønske om at
klubben idømmes en bøde på kr. 2.500,- for at have trænet på en ikke godkendt
bane. Der vil blive kigget på proceduren, når en bane skal lukkes. Fremadrettet
skal den ”gamle” banegodkendelse medbringes fra banen.
- Kontrakt
Kontrakt omkring U 21 EM semifinale og FIM YGT 85 cc udarbejdes til BSC og
SMK. Begge klubber er blevet lovet et tilskud på kr. 3.000,- Miljømåtter til Teknisk udvalg
Udvalget har ønsket miljømåtter til brug ved maskinkontrol. BB forestår indkøb af
to måtter.
- Workshop
Teknisk udvalg arrangerer workshops, hvor teknisk udvalg vil skille en 50 cc
cykel ad, samtidig med at deltagerne kan skille deres egen cykel ad, stille
spørgsmål, få råd og vejledning om deres egen cykel. I første omgang arrangeres
der en workshop i Fredericia og muligvis også på Sjælland. SK yder et tilskud på
kr. 1000,- til workshoppen på Sjælland.

4.

Eventuelt
Kommende SK møde afholdes den 29. juni 2015 på Skype.
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