Referat fra møde i Sportskommissionen
SK Møde:05-2015 på Skype
Mødedato: 08. april 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. april 2015
___________________________________________________________________
Ansv.
1.

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

2.

Status Sportsudvalg
Der er kun fremkommet en indstilling til et Sportsudvalg. Der er sket lidt
personudskiftning i Baneudvalget, samt en udpegning af en ny formand for
reglementsudvalget, men ellers er organisationen status quo.
Det er glædeligt, at kontinuiteten kan fortsættes i Sportsudvalgene.

Reglementsudvalg
Lone Simonsen
Thomas Schack
Peter Frahm
Thorkild Vestergaard

Klub
FMK
HSK
OSC
HOSK

Rundbaneudvalg
Rudi Hansen
Peter Salk
Joan Aamand
Frank Hansen
Torben Hansen

Klub
HSK
SSK
SMO
SSC
SMK

Rekrutterings- og Udviklingsudvalg

Klub

Charlotte Mastrup
Søren Panduro
Karin Bæk
Mette Vejen Eriksen
Dennis Mortensen

VBMK
FMK
SSC
SSK
HSK

Teknisk udvalg
Ole Jacobsen
Jens Pedersen
Henrik Jensen
Allan Jensen

Klub
HOSK
HSK
VSK
HSK
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Per Wiekhorst
Jens Kjærgaard

HSK
FMK

TA DT/DSL
Thorkild Vestergaard
Lars Christensen
Ib Christiansen

Klub
HOSK
VBMK
EMS

Banesyn, Miljø- og Sikkerhedsudvalg

Klub

Leif Petersen
Ib Christiansen
Jan Simonsen
Ole Lange

SSK
EMS
FMK
KSC

Voice of the Clubs

Klub

Thomas Schack
Plus SK

HSK

Kalender
Thorkild Vestergaard
Torben Hansen

Klub
HOSK
SMK

SU Rekruttering og udvikling har gjort en kæmpe indsats omkring Åben Hus
Arrangementet. Det bliver spændende at se, hvor mange nye, potentielle kørere,
der møder op den 25. april.
Baneudvalget er næsten færdige med deres syn. Udvalget har forespurgt til SKs
holdning omkring VSKs baner. 500 cc banen er FIM godkendt og derfor mener SK
ikke, at der skal foretages yderligere. På 85cc banen har SK en forventning om at
den manglende beskyttelse af startgrinden bliver udbedret, snarest muligt.
SMKs bane er blevet godkendt efter at en stor del af barrieren har været gravet
fri. SMKs bane skal gennemgå en større renovering efter sæsonen.

3.

Verserende sager:
- Reglement
Reglement er opdateret, ligesom listen med FIM godkendte varmeskjold og
lydpotter er opdaterede.
- Kontaktperson til Old Boys foreningen og græsbane
SK har på det seneste haft dialog med Old Boys foreningen. Det blev besluttet, at
SK på kommende møde finder en SK-kontaktperson til foreningen. Det samme
gælder i øvrigt græs- og langbane.
- Gyldighed på licenser
Klubberne skal være opmærksom på, at de ”gratis” kørerlicenser, der udstedes
efter den 1.august 2015 også kan køre gratis i 2016. SA udfærdiger skrivelse,
som rundsendes til klubberne(er sket).
- Handlingsplan DSL
SKR fremlagde udkast til fremtidige krav for klubberne/krav for deltagelse i DSL.
Udkastet fremlægges for Hovedbestyrelsen og præsenteres senere for
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APS’erne/klubberne.
- DM kvalifikation
Skrivelse fra flere af kørerne, som udtrykker skepsis over den måde, som DM
kvalifikationen bliver kørt i år. Nogle af A-kørerne er utilfredse med, at de skal
køre kvartfinale i et forvejen stramt løbsprogram.
Der var enighed i SK om, at der ikke kan ændres noget for 2015, men at man vil
kigge på turneringsformen for 2016. En mulighed kunne være at seede A-kørerne
til Semifinalen?
- Motorkontrol
SK bestemte sig for hvilke løb, der skal foretages motorkontrol ved i 2015.
- Repræsentation ved VM langbane
To kørere havde fremsendt løbstilmelding, så det bliver Arne Andersen og Jakob
Nymark, der skal repræsentere DMU.
- Airfences/APV
Tony Briggs har efterset air-fences og har udarbejdet en liste med, hvad der skal
laves på de forskellige APV’er for at de kan godkendes for yderligere to år.
- Reglementstekst vedrørende brændstofstest.
Ved protest mod brændstof gælder følgende gebyr; Protestgebyr på 1000 kr.
samt depositums beløb på 6000 kr. Når protesten lægges er det vigtigt, at det
tydeligt fremgår, hvad der protesteres mod.
- 85cc DM
Ekstraordinær stor interesse for at køre 85cc DM i år, så der skal køres 4
kvartfinaler.
4.

Eventuelt
Kommende SK møde med SU formændene holdes den 19. maj 2015 i Nyborg.
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