Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde:09-2015 på Skype
Mødedato: 15. september 2015
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA)
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 24. september 2015
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

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

2.

Seneste referat og godkendelse af dagsorden
Referat fra møde 08/2015 blev godkendt uden kommentarer. Dagsorden
godkendt.

3.

Sportsudvalg – Status
- Reglementsudvalget:
Processen med at færdiggøre 2016 reglementet er påbegyndt. Rettelserne skal i
lighed med 2015 præsenteres på klublederseminaret.
- Rundbaneudvalget:
Der har været enkelte kommentarer(herunder kørerdage for 2. division) til det
udsendte skema for 2016. Det er forsat meget afgørende, hvor mange hold
klubberne melder. SA fremsender forespørgsel klubberne, om de kan komme
med et bud, senest den 1. oktober 2015?
- Rekruttering og udvikling:
Evaluering af det flotte PR arrangement i forbindelse med SGP’et foretages.
Evalueringen danner grundlag for formen og aktiviteternes art og varighed i
2016, ligesom det skal undersøges, hvor stor tilgangen til klubbene har været
efter arrangementet.
- Teknisk udvalg:
Generelt har det været en fin sæson, med mange opgaver.
Et nyt tiltag har været workshops for 50cc.
Teknisk udvalg og BB har aftalt, at der snarest afholdes et møde, med deltagelse
af udvalget, BB og SKR, hvor sæsonen 2015 evalueres.
- Bane, - sikkerhed og miljøudvalget
Udvalget skal roses for deres arbejde i forbindelse med Munkebobanen i
forbindelse med Superfinalen.
- TA
Det har været en meget stor udfordring at få planlagt finalerunderne, hvilket
bestyrker SKs beslutning om at de ikke skal køres fremadrettet.
Kørerkategorisering
Landstræner Anders Secher havde fremsendt et forslag til kørerkategorisering.
SK havde enkelte rettelser og godkendte forslaget, som efterfølgende blev clearet
med Anders Secher. Forslaget udsendes i henhold til reglementet til ligaklubberne
med en indsigelsesfrist på 8 dage.

4.

5.

Løbende sager:
- Superfinalen:
Munkebo skal roses for afviklingen af Superfinalen. Et flot arrangement, som
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solgte sporten på bedste vis. I forhold til kommende arrangementer skal der
udarbejdes en manual, både af hensyn til den arrangerende klub, TV, men også
af hensyn til den sportslige afvikling. En finale bør ikke tage 4 timer, ligesom
forløbet op til finalen var alt for hektisk.
Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at TV2 Sporten har været meget
positive for arrangementet.
- Forældrekontrovers i forbindelse med DM finalen i 85 cc:
Vi har modtaget en klage for en anden forældre i forbindelse med ovennævnte
arrangement. SKR tager kontakt til sagens anden part før SK kan foretage en
egentlig behandling af sagen.
- Facebookgruppen; ”Os der elsker Speedway”
Med over 4.000 medlemmer er Facebookgruppen med ovennævnte navn blevet
en stor succes. SK vil gerne mødes med gruppens administrator for at drøfte,
hvordan vi kan hjælpe hinanden i dagligdagen?
- Klubsamarbejde:
Der har i den seneste periode, været en del uhensigtsmæssig kommunikation
med specielt en klub. Dette finder SK uacceptabelt og klubbens bestyrelse
indkaldes til møde i den nærmeste fremtid.
Der blev stillet forslag om at der nedsættes et sportsudvalg, der arbejder med
Fair-Play.
- Motorkontrol ved løb på Fladbro.
7 cykler blev udtaget til kontrol, hvoraf at der på 5 af cyklerne blev fundet ting
som ikke er iht. reglementet.
Blandt de ting der blev fundet, kan nævnes: forrør på udstødning har været
skåret over og svejset igen, forrør slebet så indvendig diameter er forøget, huller
i luftfilter huse skåret større, cylindre, der er blevet slebet i.
- Jan O. Cup:
Ovennævnte løbsinitiativ har set dagens lys i 2015. Positivt med nye initiativer.
For 2016 vil være et krav, at løbene bliver ansøgt sammen med de øvrige
træningsløb, så løbene er med i løbskalenderen fra starten af. Der skal
fremsendes tillægsregler til godkendelse i SK og DMUs reglement skal være
overholdt. Det er SK der udpeger dommeren til løbene.
- Klubrabat:
SK har været forespurgt om, hvorvidt der er klubrabat i 500 cc. Det er der ikke.
6.

Eventuelt
Til kommende møde indkaldes formændene for sportsudvalgene. Mødedato
fastsættes en af de nærmeste dage med hjælp fra Doodle.
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