Referat fra møde i Sportskommission Speedway
SK Møde:08-2015
Mødedato: 17. august 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 Anders Secher, Erik Gundersen, Ivan Bjerre, Torben Hansen og
Svend Jacobsen.
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 01. september 2015
___________________________________________________________________

Ansv.

1.

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

2.

Besøg af 250 cc arbejdsgruppen og Torben Hansen
Hidtil er der blevet afholdt 5 samlinger uden problemer/uheld. Tilslutningen
kunne have været større, men cirka 50 kørere har været ude at prøve totalt.
Alle kørere med 85cc licens i alderen 13- 17 år har modtaget en mail med
oplysninger om de to resterende samlinger.
5 danske kørere har deltaget i FIM Youth 250 cc World Cup med fine placeringer
til følge. Ivan Bjerre var med i Frankrig for at hjælpe de danske kørere med deres
maskiner. 250 cc motoren er generel meget holdbar, men ved ekstrem belastning
er der udfordringer med motorerne, med blandt andet deres fjedertryk. Der
arbejdes med at finde en løsning.
SJ ser en stor fremtid for klassen, ligesom FIM arbejder hen imod, at der fra
2017 skal køres et officielt VM. Såfremt klassen skal have en fremtid i Danmark,
er det vigtigt, at der kommer informationer om, hvad der skal køres i 2016. Det
blev derefter besluttet at:
- Aldersgrænsen i DK kommer til at følge FIMs, dvs. fra 13 - 17 år. 250 cc kørere,
der er for gamle til at køre dette kriterie, opfordres til at køre 500 cc.
- Såfremt kørertilslutningen er til stede, vil der i 2016 blive kørt en 250 cc
turnering i Danmark. Er dette ikke tilfældet, vil formatet i 2. division 500 cc
ændres til 5 mandshold og 5. køreren skal så være en 250 cc kører. Der arbejdes
desuden på at der arrangeres DMU 250 cc Cup og de nordiske lande opfordres til
at vi kører et nordisk mesterskab.
- Kørere med 250 cc licens kan både køre 85cc og 250 cc i turneringen, såfremt
det praktisk kan lade sig gøre. Dog er det kun tilladt at køre en turneringsmatch
pr. dag.

3.

Turnering 2016
SK havde i juli måned invitereret en række repræsentanter fra klubber og SU’er
til at diskutere turneringen i 2016. Det har ikke været udpræget tilfredshed med
turneringen i 2015 og derfor udbad SK en række ressourcepersoner til at komme
med et bud på 2016 turneringen. Gruppen blev enige om et forslag, som så har
været sendt i høring hos deltagerne og SK.
SK har derefter vedtaget at turneringen for 2016 skal se ud som det fremgår af
bilag 1(vedlagt som pdf).
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4.

Klublederseminar
Klublederseminaret afholdes den 6. – 7. november i Horsens. Den grenspecifikke
del af programmet, fredag aften vil være en fremlæggelse/SU’er fra vores
sportsudvalg fra sæsonen, der er gået og et blik frem mod kommende sæson.
Lørdag vil Anders Secher, Erik Gundersen ligesom sidste år blive inviteret til at
komme og give en status.
Lørdag vil der ligeledes blive brugt noget tid på at tale om fastholdelse af
medlemmer, efter at der i år har været afholdt en række succesfulde Åben Hus
dage. Aldersrelateret træningskoncept vil også blive vendt, samt brugen af
sociale medier

5.

Igangværende sager
Afgørelse fra Disciplinærnævnet
SK havde opfordret Disciplinærnævnet(DN) til at skærpe dommerens sanktion,
efter en holdleder var blevet bortvist fra banen og havde modtaget en bøde for
uhensigtsmæssig opførsel. DN mener, at straffen på dagen var passende, men
opfordrede dog sanktionerede til at refundere de ødelagte ting.
DN valgte således at se bort fra SK opfordring om øget straf i den pågældende
sag. SK opfordrer pågældende til at tage kontakt til forurettede omkring
godtgørelse af de ødelagte ting.
Ulovlig cykel
I forbindelse med en 85 cc turneringsmatch, blev der nedlagt en protest mod en
cykel. Desværre skete der en procedurefejl af dommeren. Såfremt protestanten
ønsker dette, kan der klages videre til Disciplinærnævnet.
Henvendelse fra Frits Andersen, vedrørende FUN Cup
HT tager kontakt til Ole Johannsen.
Lydmålinger
For at undgå yderligere usikkerhed omkring validiteten af målingerne med DMUs
omdrejningstæller, er omdrejningstælleren blevet kalibreret.
Jonas Jensen
Jonas Jensen kom desværre alvorligt til skade ved en superligamatch på Granly
speedway arena i Esbjerg. SK er meget kede af det på Jonas’ og hans families
vegne. Og ønsker ham rigtig god bedring. Fakta omkring ulykken vil blive
videregivet til DMUs Sikkerhedsudvalg(som er på sagen)
DM finalen 2016
To klubber havde fremsendt ønske om at køre DM finalen 2016. SK besluttede, at
finalen skal køres i Holsted. Der vil i løbet af efteråret blive kigget på, hvordan
den fremtidlige DM finale og kvalrunder dertil skal køres.
Ligeledes skal der kigges på om 50, 85 og u 21 også skal finpudses?

6.

Eventuelt
Kommende SK møde bliver afholdt tirsdag den 15. september på Skype.
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