Referat fra møde i Sportskommission Speedway
Møde: 2/2014
Mødedato: Mandag den 31. marts 2014
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Brian Berthelsen(BB), Hanne
Thomsen(HT) og Søren Andersen(SA-Referent)

Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 11-04-2014
___________________________________________________________________

Ansv.
1.

Velkomst
SKR startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter SK gik over til den fremsendte
dagsorden.

2.

Godkendelse af dagsorden og seneste referat
Der var hverken kommentarer til det seneste referat eller den fremsendte dagsorden.

3.

Sammensætning af sportsudvalg
Siden seneste møde har klubberne haft mulighed for at indstille kandidater til
sportsudvalgene, ligesom SK selv har været udfarende. Heldigvis har det vist, at
der har været god interesse for at engagere sig:

Reglementsudvalg
Thomas Schack
Lone Simonsen
Peter Frahm
Thorkild Vestergaard

Klub
HSK
FMK
OSC
HOSK

SK Ansvar
ONN

Rundbaneudvalg
Rudi Hansen
Peter Salk
Bjarne Sørensen
Frank Hansen
Torben Hansen

Klub
HSK
SSK
FSK
SSC
SMK

SK Ansvar
SKR

Rekrutterings- og Udviklingsudvalg

Klub

SK Ansvar

Charlotte Mastrup
Søren Panduro
Karin Bæk
Mette Vejen Eriksen
Dennis Mortensen

MSM
FMK
SSC
SSK
HSK

BB
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Teknisk udvalg

Klub

SK Ansvar

Ole Jakobsen
Jens Pedersen
Henrik Jensen
Allan Jensen

HOSK
HSK
VSK
HSK

BB

TA DT/DSL

Klub

SK Ansvar

Thorkild Vestergaard
Lars Christensen
Rasmus Terkelsen

HOSK
VBMK
FSK

ONN/SKR

Banesyn, Miljø- og Sikkerhedsudvalg

Klub

SK Ansvar

Leif Petersen
Ib Christiansen
Poul Larsen
Ole Johansen
Ole Lange

SSK
VSK
OSC
KSC
KSC

HT/ONN

Voice of the Clubs

Klub

SK Ansvar

Thomas Schack
Plus SK

HSK

SKR

Kalender

Klub

SK Ansvar

Thorkild Vestergaard
Torben Hansen

HOSK
SMK

SKR

Dommerudvalg

Klub

SK Ansvar

Niels Munk Nielsen
Thorkild Hansen

EMS
VBMK

HT

Formændene er markeret med fed skrift.
Formændene inviteres til kommende SK møde den 1.maj på Fjelsted Skov Kro.
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Siden sidst
- Fritte cup
SK har haft dialog med arrangørerne omkring Fritte Cuppen. SK er af den
opfattelse, at Fritte Cup er en rigtig god aktivitet, men SK ønsker Fritte Cuppen
fremadrettet indgår på lige vilkår med andre løbsaktiviteter.
SK ønsker, at der udarbejdet tillægsregler, som skal godkendes og dommerne
skal påsættes af SK. Dette træder i kraft fra 2014.
Det er blevet aftalt, at parterne mødes til august for at forhandle det fremtidige
samarbejde.
- DM 1
Holstebro har takket ja til at overtage afholdelsen af DM1 arrangementet.
Løbskontrakt er fremsendt til HOSK.
SK ser frem til samarbejdet og tror, at det kan blive et rigtig godt arrangement i
Holstebro, på trods af den korte forberedelsestid.
- SEC i Holsted
Nyt forslag med hensyn til løbsafgift er fremsendt til One Sport(Løbspromotor).
(Dette forslag er efterfølgende blevet af accepteret af One Sport)
- Blanketter er opdateret
Søren Kjær har gjort et stort stykke arbejde med at opdatere vores blanketter.
Stor tak til Søren og SK beder om klubberne om at være opmærksom på og
anvende de nye blanketter, som er tilgængelige på hjemmesiden.
Husk at få de gamle slettet fra harddisks, laptops mv, så de ryger ud af omløb.
- Løbskalender
Kalenderen er færdig og tilgængelig på hjemmesiden. Enkelte løb mangler, men
disse vil blive opdateret.
Fynsmesterskab for 50 cc kan afvikles på en hverdagsaften.
- Møde med APS’er
Møde med direktørerne i selskaberne. Hovedpunktet var en tilbagemelding fra
licensudvalget omkring selskabernes budget for 2014.
Meget konstruktivt at konstatere at strukturen med selskaber nu er på plads og
budgetter for 2014 er på plads.
I gruppen var der enighed om at der skal holdes to ERFA møder om året.
På mødet blev opsigelsen af den kollektive arbejdsskadesforsikring og
forudbetalingen af løbsafgifter nævnt.
- Lydmåling
ONN havde lagt udarbejdet en plan for lydmålinger 2014. Budgettet for
aktiviteterne er på kr. 10.000,-.Alle klasser vil blive målt i 2014.
Der satses på at cykler, der støjer for meget ved lydmåling, udtages til teknisk
kontrol.
- Fairplay
På dommerseminaret blev det foreslået, at der blev uddelt en fairplaypris til
kørere, for at skabe opmærksom om vigtigheden af Fairplay. Der arbejdes videre
med ideen.
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- DM 85 cc finaler
85 cc DM finalerne køres uden publikum.
- Løbsafgift u 19
Spørgsmål fra arrangøren omkring fritagelse fra løbsafgift. SK ønsker at få ryddet
op i særaftaler omkring løbsafgifter og skabe en ensartethed omkring
løbsafgifter. Derfor skal der betales løbsafgift her..
- Banesyn Brovst
SK har været i Brovst for at syne banen. Banen er af sådan en beskaffenhed, at
den ikke kan godkendes. SK vil ikke gå på kompromis med sikkerheden.
Klubben har meddelt, at den er klar til nyt syn onsdag. HT tager med derop.
BB foreslog, at en bane skal synes og godkendes i foråret, inden der kan køres
løb på den.
- Henvendelse omkring antal svingofficials
Behandles af det nye reglementsudvalg med henblik med eventuel rettelse til
2015.
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4.

Reglementsrettelser:
SK godkendte følgende to reglementsrettelser:
Reglementsændring i forbindelse med 31.
1 Slutspil og 31.2 Mesterskaber. (Dansk Metal Super Finalen)
Årsagen til reglementsændringener;
- At præcisere behovet for skilleheat hvis to eller flere hold slutter finalen med
lige mange points.
- At fjerne begrebet ”matchbonuspoints” idet det refererer til bonuspoints opnået
i den indledende runde jfr. reglement 28.1 pkt. 6
Ny tekst er markeret med kursiv, rød skrift
31 Turneringsafslutning
31.1 Slutspil
Efter det afsluttede grundspil mødes de fire bedste placerede hold i en
fireholdsmatch, som køres efter heatsskema S 4.26.,
Matchens Dato skal være senest 14 dage efter sidste match i den indledende
runde og dato fastsættes af TA.
Matchen afvikles af den klub, der efter de indledende runder er placeret som
nummer et.
Hjemmeholdet får rød hjelmfarve:
• Holdet placeret som nr. to får blå hjelmfarve
• Holdet placeret som nr. tre får hvid hjelmfarve
• Holdet placeret som nr. fire får gul hjelmfarve
I tilfælde af pointlighed mellem et eller flere hold, bestemmer rækkefølgende i
henhold til nedenstående prioriterende regler:
• Samlet resultatet af indbyrdes match (inkl. eventuelt skilleheat)
• Flest heatsejre i indbyrdes match
• Flest andenpladser i indbyrdes matcher
• Flest tredjepladser i indbyrdes matcher
• Flest fjerdepladser i indbyrdes matcher
• Flest scorende heatpoint i samtlige matcher
• Flest heatsejre i samtlige matcher
• Flest andenpladser i samtlige matcher
• Flest tredjepladser i samtlige matcher
• Flest fjerdepladser i samtlige matcher
• Bedst placeret hold i foregående sæson
Overførelse af point fra grundspillet til slutspil
Nr. 1 fra grundspillet 4 point
Nr. 2 fra grundspillet 2 point Nr. 3 fra grundspillet 1 point Nr. 4 fra grundspillet 0
point
Regler for holdsætning til slutspil er som i den indledende runde, dog skal alle
kørere der benyttes i slutspilletvære i klubbens bruttotrup og de skal have opnået
en holdsætningsværdi i indeværende
Side 5 af 9

Ansv.
sæson. I tilfælde af dokumenteret skadet kører, kan i stedet benyttes kører fra
Bruttotrup uden holdsætningsværdi. Forefindes en sådan kører ikke, kræves
BÅDE accept fra
formanden for SK og Ligaforeningen til brug af gæstekører.
Reglerne for brug af taktisk reserve, reserve og joker er som i den indledende
runde, dog skal joker ikke benytte hjelmfarve der adskiller sig fra holdets
normale hjelmfarve på dagen.
I heat 20 skal holdlederen nominere den tredje højest scorende (inkl. eventuelle
Joker point) kører på holdet
I heat 21 skal holdlederen nominere den næsthøjest scorende (inkl. eventuelle
Joker point) kører på holdet
I heat 22 skal holdlederen nominere den højst scorende (inkl. eventuelle Joker
point) kører på holdet
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere kørere, kan holdlederen frit vælge
mellem disse – dog således at ingen kører må deltage i mere end et
nomineringsheat, dog undtaget reserven og eventuelle taktisk reserve.
Såfremt to (eller flere) hold har opnået lige mange point efter heat 22, køres ét
(eller flere) skilleheat mellem de hold, der har opnået samme antal point.
Holdlederen vælger frit én kører blandt sit holds fem kørere til deltagelse i
eventuelt skilleheat.
Vinderen af slutspillet tildeles 4 matchpoint
• Nr.2 i slutspillet tildeles 3 matchpoint
• Nr.3 i slutspillet tildeles 2 matchpoint
• Nr.4 i slutspillet tildeles 0 matchpoint
31.2 Mesterskaber
Vinder af DSL:
• Vinder er det hold, der efter slutspilsmatchen har flest matchpoint samlet set
(overførte + indkørte matchpoints).
• Hvis to eller flere hold står lige i samlet matchpoint (overførte + indkørte
matchpoints) efter slutspilsmatchen, afgøres deres indbyrdes placering i forhold
til resultatet i slutspilsmatchen.
Reglementspræciseringen er vedtaget af SK Speedway den 31.marts 2014 og
publiceret på DMUs hjemmeside den 03-04-2014.
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SK speedway har den 9.april 2014 vedtaget nedenstående
reglementsændring
Eksisterende tekst:
17.1 DM 500cc Speedway
Anmeldelse:
• Der er fri anmeldelse for danske kørere med gyldigt dansk licens.
• Anmeldelserne prioriteres i rækkefølge efter gældende kategoriseringsliste,
højeste placering først.
• Til finalen seeder SK 5 kørere efter følgende regler: De faste GP deltagere
• De/den bedste placerede fra DM året før, der ikke er fast(e) GP deltager.
• SK kan sammen med landstræneren give et wildcard til finalerne. Ny tekst:
Ny tekst
17.1 DM 500cc Speedway
Anmeldelse:
• Der er fri anmeldelse for danske kørere med gyldigt dansk licens.
• Anmeldelserne prioriteres i rækkefølge efter gældende kategoriseringsliste,
højeste placering først.
• Til finalen seeder SK 5 kørere efter følgende regler: De faste GP deltagere
• De/den bedste placerede fra DM året før, der ikke er fast(e) GP deltager.
• SK kan sammen med landstræneren give et wildcard til hver af finalerne.
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5.

Eventuelt

SK har ikke planer om at ændre reglerne for kørerdragter til 2015 i 50 cc og 85 cc.
Deltagere til YGT(EM og VM) skal være opmærksomme på, at der til selve finaleeventsene
køres efter FIMs/FIM Europes regler.
Ingen dansk holdleder til første runde i Euro Best Pairs. Løbet er ikke officielt
mesterskabsløb, men signalværdimæssigt er det ikke optimalt, at DMU ikke er
repræsenteret. Der gøres et forsøg på at finde en holdleder til kommende events.(SA)
Næste SK mødes holdes den 1. maj 2014.
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