Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde: 10-2015
Mødedato: 29. oktober 2015
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA)
Under punkt 1 deltog desuden bestyrelsen for Oldboysforeningen: Johnny Poulsen(JP), Aage
Svendsen(AaS), Palle Nielsen(PN) og Johnny Hansen(JH)
Under punkt 2 deltog desuden: Ole Jakobsen(OJ), Lone Simonsen(LS), Ole Lange(OL)og Rudi Hansen(RH)

Ikke til stede: Thorkild Vestergård(TV), Charlotte Mastrup(CM), begge afbud
Referent: Søren Andersen
Dato: 04. november 2015
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

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

2.

Besøg af Old Boys Foreningens(OBF) bestyrelse.
SK havde valgt at invitere Old Boys Foreningens bestyrelse til en dialog om,
hvordan SK og foreningen kan komme tættere på hinanden og udvikle det
eksisterende samarbejde. Fremadrettet vil der være et SK medlem til stede ved
OBFs generalforsamling eller holdledermødet.
OBF informererede om deres arbejdsområde og de problemstillinger, der arbejdes
med.
Det er glædeligt at der er tilgang til og at niveauet stiger i Old Boys. OBF
diskuterer løbende, hvordan man kan få skabt en jævnbyrdig, herunder om der
skal køres med et snit eller ej, og i givet fald, hvor snittet skal ligge. Det er OBF’s
vurdering at snit er en nødvendighed for at skabe en jævnbyrdig turnering. OBF
har et ønske om et snit på 34 til sæson 2016.
OBF har et ønske om at løbskalenderen udkommer så tidligt som muligt. Der er
desuden ønske om at sidste turneringsrunde afholdes hos en arrangør, hvor det
er muligt afholde generalforsamling og afslutningsfest, eventuelt gerne sammen
med en 1. eller 2. divisionsafslutning(500 cc).
Det er et ønske, at der i 2016 køres en Old Boys DM Finale på en neutral bane,
hvor kørerne i top 16 inviteres. Der vil være et krav om at deltagerne som
minimum skal have kørt minimum en turneringsmatch i samme kalenderår.
SK/OBF arbejder videre med denne ide.
OBF spurgte ind til informationsflowet omkring FIM godkendelser af udstyr. På
DMUs hjemmeside ligger altid det opdaterede godkendelsesblad og OBF(samt
klubberne i øvrigt) er med på den mailliste, som benyttes i forbindelse med
udsendelse af informationer om dette.
Spørgsmål omkring lydmåling i 2016. Da FIM godkendte lydpotter er
obligatoriske fra 1/1-2015 i 500cc/OB, vil der ikke blive foretaget lydmålinger i
disse klasser.
Omkring fremtidig organisering blev det besluttet, at OBFs bestyrelse fra foråret
2016 kommer til at fungere som et SU.
SKR takkede herefter OBFs bestyrelse for et konstruktivt møde.
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3.

Besøg af sportsudvalg
Reglementsudvalget(LS):
Rettelserne til 2016 vil blive fremlagt på Klublederseminaret. Der er 16 i alt,
hvilket er færre end sidste år. Der er udarbejdet et appendix med et 250 cc
reglement.
Herefter blev næste års 2. division diskuteret. I forhold til tidligere udsendte
skema blev det besluttet, at der ikke skal være bruttotrup og at holdene skal
sættes efter holdsætningsværdi.
LS forsætter gerne som formand.
Rundbaneudvalget(RH):
Er kommet for sent i gang med forberedelserne til 2016. For at starte
planlægningsprocessen indkaldte SK til et fællesmøde, hvor SU Rundbane, SU
Reglement, TA, Eksterne ressourcepersoner, samt SK deltog. Der har været
positiv respons omkring dette initiativ.
2015 sæsonen fik en meget kaotisk afslutning på grund af finalerunderne, hvilket
også har medført at finalerunderne afskaffes fremadrettet. Vinderen af divisionen
er således det hold, der har flest point efter de 14 runder.
Der blev stillet forslag om at der køres en ”pokalfinale” efter
turneringsafslutningen som en ekstra aktivitet, hvor de 4 højest placerede hold
mødes i en enkeltstående finale. Her kunne medaljerne så overrækkes.
Der skal findes en ny formand for Rundbane.
Baneudvalget(OL)
Det har været positivt med banesynet i år. Overvejende positive tilkendegivelser
fra klubberne.
Der har ikke været lydmålinger i ligaen i 2015 og fremadrettet vil der ikke være
lydmålinger i 500 cc, fordi der skal køres med FIM godkendte lydpotter.
Problematik omkring måling af peakværdi, som vi skal have kigget på.
Kalibreringsgodkendelsen af måleudstyr er udløbet.
Omkring 2016, så kommer der et par nye folk med til banesyn. Ved banesynet
skal klubben kunne fremvise en funktionsdygtig lydmåler.
Udvalget vil gerne komme og måle lyd ved træningssamlingerne i
talentsatsningen.
Teknisk udvalg(OJ)
Det har været et travlt år med en hel del maskinkontroller. Sidst på året har der
også været foretaget en brændstofs kontrol. Kontrollerne vil fortsætte i det
kommende år.
Der har været afholdt uddannelsesworkshops, hvor microcykler er blevet skilt ad
og samlet igen. De har været vel besøgt og vil blive gentaget i 2016. Positivt at
forældrene kan uddannes og have viden om cyklens opsætning/mekanik så
cyklerne kan godkendes, og dermed undgå at kørere bliver diskvalificeret til
løbene for noget, der kunne havde været ordnet på forhånd.
Udvalget arbejder også med en ”billedbog”, der skal være et hjælpemiddel og
vise de vigtigste dele på cyklen.
Det vil være en god ide med teknisk seminar til vinter.
Udvalget takker for godt samarbejde. OJ fortsætter som formand for udvalget.
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SKR takkede udvalgsformændene for deres deltagelse i mødet og på gensyn til
klublederseminaret.
4.

5.

Program klublederseminar
På baggrund af vores aftaler på seneste møde, udarbejder SA et udkast til
program. Er fremsendt og godkendt.
To personsager:
SK har tidligere modtaget en indberetning fra dommer om en konkret hændelse i
forbindelse med DM 50cc/85cc. Da pågældende var publikum og ej heller er
medlem af DMU, har SK, efter forespørgsel til Disciplinærnævnet, besluttet at
afslutte sagen uden at foretage sig yderligere. ONN tilskriver pågældende
SKR har talt med flere personer omkring en anden sag fra samme løb, men
mangler at tale med et vidne til episoden.

6.

7.

Kategorisering af udenlandske kørere
Den 27. oktober blev der afholdt kategoriseringsmøde med holdlederne fra DSL.
Med nogle justeringer i forhold til udkastet blev kategoriseringen godkendt. Den
er udsendt til aktuelle parter og DSLs webmaster.
Kommende SK møde
Kommende SK møde blev aftalt til at afholdes den 16. november 2015 på Skype.
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