
 
25-10-2016 

 
Referat fra SK møde nummer 6/2016 den 28. September 2016 
klokken 17.30 på Fjelsted Skov Kro. 
 
Til stede: Hanne Thomsen(HT), Stefan Kristjansson(SKR), Ole 
Nørskov-Nielsen(ONN), Brian Berthelsen(BB) og Søren Andersen(SA). 
 

1. Velkomst 
SKR startede med at byde velkommen til mødet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
På seneste telefonmøde blev retningslinierne for turneringen i 2017 fastlagt. 
DT skema(referat) med turneringsstrukturen, er udsendt til klubberne. 
Der er kommet nogle henvendelser omkring snittet i 1.division, 50 cc. 
Tak til alle involverede i arbejdet med at så skemaet udarbejdet. 
 

3. Klublederseminar 2017 
- Rammeprogram 
Gennemgang af Sportsudvalgs arbejdsområder og status for året 2016. 
Besøg af landstræner Hans Nielsen 
Sociale medier - Opfordring til at behandle hinanden ordentligt 
“Kommandovej” og korrespondance med SK og generelt.. 
- Få en politik for det  
Invitere SU formændene til klublederseminar 
Reglementsrettelser sendes ud inden mødet 
- “Effekten skal af DMU dag skal vendes” 
-“Er der grundlag for at holde 2-3 klubledermøder i løbet af året”? 
 

4. APV - Tony Briggs 
Møde med Tony Briggs i Vojens. De 7 år som er max. godkendelsen er ved at 
udløbe nu. Tony tilbyder at foretage udskiftningen på “svensk” maner, med en 
⅓ af APV’en hvert år.  
Det er en omkostning på 11.000 GB Pund pr. år over en 3 årig periode. 
JB og SK udfærdiger et brev til FIM, som skal forelægges ved førstkommende 
lejlighed. Brevet beskriver ovennævnte problematikker. 
 

5. Riders Allocations 2017 
I samarbejde med landstrænerne er ansøgningerne er fremsendt til FIM og 
FIME. 
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6. Sportsudvalg 
- Rekruttering og udvikling  

Etablere et møde for at planlægge 2017 
Fælles DMU dag for alle grene i DMU.  
Speedways forslag den 22. april(Vedtaget). 
Udvalget overvejer at tage ud til dyrskuer i 2017 
 

- Teknisk Udvalg  
Motorkontrollerne: OK sæson,  Et par cykler er blevet erklæret ulovlige: Ellers 
ingen problemer.  
500 cc. 1.division: En dommer kører hjem inden protesttiden var udløbet. Det 
er ikke i overensstemmelse med reglementet, hvilket påtales overfor 
dommeren.  
Opmærksomhedspunkt omkring proceduren og kontrolsted for motorkontrol. 
Tages op på dommerseminar, at dommerne ikke må forlade banen, før 
protesttiden og andre formaila er på plads. 
 

- Reglementsudvalg 
Rettelser påbegyndes i den nærmeste fremtid. 
  

- Kalenderudvalget 
Indkaldelse til mesterskabsløb og træningsløb 
Planlægningsdag  lørdag den 26. november. 
 

- Superliga 
Velafviklet DSL finale og med stor succes. 
Forslag til at kommer en D kører mere med på superligaholdene.Den 
kommende tid byder på møder møde med ligaklubberne i Jørlunde, Dansk 
Metal og TV2 omkring aftaler for 2017. 
Tidligere har der været snak om at ligamatcherne skulle køres på en bestemt 
ugedag. For 2017 vil der intet pålæg om bestemt kørerdag i DSL.  
Der er Indkaldt til økonomimøde for selskaberne. 
 

- Old Boys 
Der er ikke nogle ændringer i forhold til brug af dragt til 2017. 
Til stede ved generalforsamling.  
DM skal afholdes i en weekend, hvor der ikke køres DT.  
DM’et skal køres på neutral bane. 
 

7. Nordisk møde 
BB deltager i nordisk møde i Helsinki. SK stiller forslag om et nordisk 
mesterskab i 250 cc. 
 

8. Kategoriseringsliste 
Der er indkommet 2 indsigelser til SK/landstrænernes udkast til den danske 
kategoriseringsliste.  
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Disse er blevet behandlet og revideret liste send ud.  
 

9. Disciplinærsag 
SK har modtaget DNs afgørelse omkring Marcus Birkemose, som er blevet 
frataget sit kørerlicens frem til 31. december 2016. SK havde overfor DN 
indstillet til en fratagelse af kørerlicens frem til 1. juli 2017. SK fastholder sit 
ønske og anker DNs afgørelse til DMUs Ordensnævn. 
 

10.  Frikort 
Klubber har henvendt sig og omtalt en problematik med for mange folk i 
ryttergårdene, især personer, der ikke har noget hverv på dagen. 
Brian fremsender tekstforslag på, hvad der skal fremadrettet skal stå bag på 
frikort. 
 

11.Træning i højere klasse  
Skal tilrettes i vores reglement, så det fremstår mere tydeligt, hvad køreren 
må og hvad man ikke må. 
Reglementsudvalg kigger på dette 

 
12.  Eventuelt 

Næste møde afholdes den 31. oktober 2016. 
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