Referat fra møde i Sportskommission Speedway
Møde: 3/2014
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)
Under punkt 3 deltog desuden: Thorkild Vestergård(TV), Ole Jakobsen(OJ) og Leif Petersen(LF)

Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 14-05-2014
___________________________________________________________________

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.

Besøg af formænd for sportsudvalgene
SKR bød de tilstedeværende formænd velkomne til mødet. Det er glædeligt at så mange
har indvilliget i at deltage i sportsudvalgsarbejdet. Netop sportsudvalgenes funktion er
vigtig for sportens drift som helhed. Sportsudvalgenes sammensætning ligger online på
unionens hjemmeside.
I sportsudvalgene er det formanden, der er udvalgets eksterne ansigt. Det vil sige, at alle
eksterne henvendelser til udvalget, skal rettes til formanden.
Til hvert sportsudvalg er der tilknyttet en SK kontaktperson, som benyttes som bindeled
mellem det enkelte sportsudvalg og SK.
SK påbegynder arbejdet med at opdatere beskrivelsen af udvalgenes opgaver, deadlines
og kompetencer. Beskrivelsen skal være færdig senest den 1. juni 2014.
Der er ønske om at turneringens sammensætning og struktur skal være færdig senest den
1.august.
Herefter blev der talt om vigtigheden af informationer eksternt. SKs nyhedsbrev
genoplives. Her er det hensigten, at sportsudvalgene også leverer informationer.
Mødekalender for samtlige sportsudvalg vil blive udarbejdet.
En fastlåsning af reglementet over en 2-3 periode, blev foreslået. Dette arbejdes der
videre med.

4.

Siden sidst
- Frikort
Formænd for sportsudvalgene, samt hele teknisk udvalg modtager frikort til DMUs løb.
- Banesyn
Dropbox med alle banesynsrapporter oprettes med adgang for banesynsmændene.
Generelt er det gået fint med banesynene.
Fremadrettet vil der blive taget billeder, som kan bruges til inspiration på de andre baner.
- Lydmålinger
Retningslinjerne omkring lydmålingerne er klare og skal efterleves. Der er indkaldt til
møde i Banesyn-, miljø- og sikkerhedsudvalget den 14. maj 2014.
- Holdleder til Best Pairs
Holdleder til de kommende events:
Landshut: Helge Frimodt
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Ansv.
Eskilstuna: Henrik Vedel
- DSL udvalg
Første ligamatch med den nye selskabsstruktur er kørt.
Oplæg vedrørende anbefalingerne til talentarbejdet, skal udarbejdes til kommende HB
møde.
- Kontrol af Cykler
85 cc cykler vil blive tjekket(incl. CDI bokse) løbende i gennem sæsonen. I forbindelse
med lydmålingerne, vil cyklernes omdrejningstal også blive målt.
- Repræsentation
Fra 2015 er det blevet besluttet, at der ved 25, 50, 75, 100 års klubjubilæer gives en
gavecheck på kr. 500,- til ungdomsarbejde. Da der ikke er præcedens for dette, blev det
besluttet, at beløbet kan udbetales i 2014.
- Fodhviler
Der har været henvendelser vedrørende fodhviler i 50 cc:
Reglementet skal selvfølgelig overholdes og alle henstilles til at tjekke fodhvilerne iht.
Reglementet og evt. få det bragt i orden.
SK-Speedway forventer at alle fodhvilere pr. 1 august 2014 overholder reglementet, indtil
da opfordres teknisk kontrol til at godkende fodhvilerne selvom de ikke overholder målene,
dog skal teknisk kontrol kunne stå inde for at de sikkerhedsmæssigt er ok.
Har man en fodhviler som ligger langt under målene, F.eks. hvis tykkelsen på endestoppet
er 3mm eller under bør det ændres omgående.
- Jakker, 85 cc landsholdet(SKR)
Kørerne i 85 cc landsholdstruppen bevilliges en DMU softshelljakke eller polo-shirts. SKR
aftaler med Torben Hansen.
- Turneringen 2015
SK vil komme med et oplæg til rundbaneudvalget omkring rammerne for 2015
turneringen.
5.

Eventuelt
Kommende SK møder:
17. juni
14. august
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