Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde: 07-2014
Mødedato: 22.oktober 2014
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA)
Under punkt 2 deltog desuden: Ole Jakobsen(OJ), Lone Simonsen(LS), Leif Petersen(LP), Charlotte
Mastrup(CM) og Rudi Hansen(RH)

Ikke til stede: Thomas Schack og Thorkild Vestergård(TV), begge afbud
Referent: Søren Andersen
Dato: 30. oktober 2014
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

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

2.

Forberedelse til Klublederseminaret
Det er planen, at hvert enkelt sportsudvalg på seminaret skal rapportere om
udvalgets aktiviteter siden sidste klublederseminar. Erik Gundersen/Anders
Secher vil desuden komme og gøre status på deres arbejde.
Til sidst vil der være en workshop med fokus på rekruttering og fastholdelse af
medlemmer.
Udvalgsformændene fremlagde deres status:
SU Rekruttering og Udvikling(CM):
CM refererede, at udvalget arbejdet meget med nye foldere, hjemmeside mv.
som udvalget glæder sig til at præsentere på klublederseminaret.
Tanker bag rekrutteringstiltagene(fredag)
Fremlægger udvalgets klubmaterialer og tiltag, rent fysisk om lørdagen.
SU Rundbaneudvalg(RH):
Udvalget betragter sig som en Tænketank for den siddende SK. Udvalget sender
ideer til SK, som SK kan prioritere i. I år har beslutningsprocessen omkring 2015
turneringen været alt for presset. Dette ønsker SK at ændre fremadrettet.
SK ønsker en ændret arbejdsform, så beslutningerne er langt mere rodfæstet og
bliver diskuteret i organisationen, inden den endelige beslutning tages. Dialogen
mellem sportsudvalgene, og specielt i dette tilfælde mellem, Reglementsudv., TA
og Rundbaneudv. skal opprioriteres. I år har det været målet, at der udarbejdes
en fast turneringstruktur, der skal køre i årene fremover. Fremadrettet er det så
planen, at det primært vil være finjusteringer.
SU Sikkerhed, Miljø og Banesyn(LP):
LP ønsker, at det bliver bemærket, at banerne skal være klar, når
banesynsmændene kommer på banesyn til foråret. I 2014 var der for mange
baner, der ikke var klar. Udvalget planlægger i øjeblikket at banerne godkendes
efter en trafiklysordning.
Fremadrettet skal det ikke være dommerne, der sikrer at påbud efterleves, men
banesynsmændene. Hvis en bane ikke godkendes ved første syn, pålægges
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klubberne et nyt syn med deraf følgende gebyr. Fokuspunkterne omkring næste
års banesyn, vil der blive orienteret om på mødet.
Udvalget arbejder i øjeblikket på en checkliste til brug ved banesyn.
SU Reglement(LS, deltog i stedet for Thomas Schack)
Alle rettelser til 2015 reglementet er på plads. De bliver gennemgået punkt for
punkt på seminaret. Rettelserne blev også gennemgået på mødet og der var
enighed om rettelserne.
Fremadrettet er intentionen, at reglementet fastlåses for en 2 eller 3 årig periode.
Målet er, at reglementet på sigt bliver klasseinddelt.
Heatskema S4.26 benyttes fremadrettet i hele tuneringen(bortset fra 2.division i
500 cc). Til reglementet tilføjes:
”Kører nummer 5 kan maximalt køre 5 heat til og med heat 19 og må kun
indsættes i maksimalt et heat fra heat 20-22”.
SU Teknisk udvalg(OJ)
Teknisk udvalg har været ude til kontroller og tests henover året. Protester over
maskiner har været behandlet.
En reglementsændring omkring kronrør på PW50 er på vej.

3.

Sportsudvalgsbesætning fremadrettet
Lone Simonsen, Leif Petersen, Rudi Hansen og Charlotte Mastrup ønsker alle at
fortsætte efter repræsentantskabsmødet i marts.
Teknisk udvalg har valgt at trække sig, da udvalget og SK ikke kan blive enige
om konditionerne for samarbejdet.

4.

Nordisk møde
ONN repræsenterede DMU ved mødet, som var meget spændende at være med
til. Nordmændene og finnerne er meget interesseret i at kunne deltage i danske
ungdomsturnering. Begge ønsker 2014 samarbejdsaftalen forlænget.
Med hensyn til NM 85 cc, så har hverken nordmændene eller finnerne kørere, der
kan/ønsker deltage. Svenskerne prioriterer udelukkende YGT, så derfor er der
ikke grundlag for et NM i 2015.
Ifølge turnus skulle denne nordiske U21 EM kval køres i Finland, men ingen af de
finske baner har airfence, hvorfor DMU er blevet spurgt, om vi vil køre den?
HT retter henvendelse til BSC.

5.

VM U21 Kvartfinale
Det er forbundet med meget store omkostninger at afholde kvalifikationen,
hvorfor det undersøges om løbet er afsat til anden side eller ej?

6.

Licens for nybegyndere(50 cc)
SK indstiller til Hovedbestyrelsen, at frilicensordningen i 50 cc fortsætter.
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7.

8.

9.

Microbruttotrup(BB)
Der er fra nogle side udtrykt et ønske om at antallet af kørere sættes ned i
bruttotrupperne i Mikro. SK afventer holdtilmeldingen.

DM A 2015
Forslaget med kun en DM A finale fremadrettet er videresendt Thorkild for
gennemlæsning.
Det afklares med SSK, om klubben vil arrangere DM A finalen 2015?
DA HSK oprindeligt skulle have kørt DM1, tilbydes klubben i stedet SGP/EM
Kvalen.

Eventuelt
Næste møde afholdes mandag den 24. november på Fjelsted Skov Kro.
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