Speedway 3/03

Referat af SportsDivision Speedway’s bestyrelsesmøde den 6. maj 2003
Til stede var: Niels Munk Nielsen, Ole Thrane, Brian Svendsen, Søren Kjær, Thomas Irming, Søren Normann Andersen og Lissie Laursen.
Niels Munk bød Søren N. velkommen til mødet og håbede at vi ville få et godt samarbejde
i fremtiden.
1. Referater
Speedway 2/03 godkendt.
HB 3 + 4/03, MU1/03, Ordinært rep. møde, microstyregruppen, TA 1/03 samt holdledermøde 2003 – samtlige referater taget til efterretning.
2. Indkomne breve
Leon Madsen har tilskrevet SD om tilladelse til at træne på anden bane end hans hjemmebane, ligesom han har søgt om tilladelse til at kunne træne sammen med andre på banen.
SD giver tilladelse til at Leon Madsen kan træne på én anden bane end hjemmebanen.
Dog tillades det ikke at Leon eller nogen anden kører der ikke er i besiddelse af et 500cc
licens kan deltage i samlet træning.
Skal en kører træne på anden bane end hjemmebanen, skal der indsendes skriftlig accept
fra de to klubber til SD.
Brev fra Thorkild Hansen omkring den sene fremsendelse af holdopstillinger til 80cc
landskampen i Vissenbjerg. SD henstiller til holdlederne om at deltagernes navne skal
fremsendes til klubberne i så god tid at der kan fremstilles programmer og reklamere med
hvilke kørere der deltager.
Brev fra HeSK omkring værdifastsættelse af en kører. TA tilskriver HeSK omkring dette.
3. Miljøfaciliteter på permanente speedwaybaner
Efter at alle baner er er synet og godkendt er der fremstillet et skema over samtlige miljøfaciliteter på banerne. Denne rapport fremsendes nu til Miljøudvalget’s formand.
4. Kørerbetaling ved stævner
SD har vedtaget, at der må opkræves gebyr af kørerne ved deltagelse i træningsstævner,
kvalifikation og semifinaler til samtlige 500cc og 80cc stævner i Danmark.
Der må ikke opkræves gebyr ved finaler, ligesom dette også gælder ved stævner med offentlig adgang (publikumsløb).
5. Tillægsregler
Det er vedtaget, at der fremover ikke skal fremsendes tillægsregler til Old Boys turneringen.

Der skal ligeledes heller ikke fremsendes tillægsregler til Micro turneringsstævnerne.
6. Dommerudvalg
Da der kun er to personer, af de 6 udpegede på vort dommerseminar, der har svaret på
vor henvendelse, vil der tilgå dem et brev. Det vil fremover være Brian Svendsen der står
for dette.
7. Motorudmåling
Der blev, ved DM-finalen i Holsted den 25. april, foretaget udmåling af 3 motorer. Der blev
ikke konstateret reglementsstridigheder ved nogen af de 3 motorer.
Ved samme lejlighed blev der foretaget 6 metanolprøver, og heller ikke her fandt man
unøjagtigheder.
SD vil fortsat foretage udmålinger af motorer i løbet af året.
Det konstateres også, at der stadig er klubber, der ikke er i besiddelse af de 12 beholdere
der skal være tilgængelige for en evt. prøve af benzin eller metanol. Klubberne bedes omgående sørge for at få dette bragt i orden.
Der kan også forekomme målinger af micro motorer samt foretaget brændstofprøver.
8. Lyddæmpere
Der er en fabrikant der har fremstillet en lyddæmper som de ønsker godkendt til kørsel i
Danmark.
Der vil derfor snarest blive foretaget test med disse dæmpere. Dette står MU for.
SD er åben overfor andre, der måske vil forsøge at få en dæmper godkendt.
9. Kvartalsregnskab
Kvartalsregnskabet blev gennemgået, og efter små tilretninger til de enkelte konti, fandt
SD at det var i orden.
10. Nordisk Grenmøde
Nordisk Grenmøde afholdes den 8. – 9. august 2003 i Kongreshotellet i Vejen.
De andre nordiske lande tilskrives om dette.
11. Classic styregruppe
Indtil videre er der kun kommet svar fra én enkelt person der ønsker at deltage i dette arbejde. SD har været i kontakt med flere, der dog ikke har meldt tilbage. Søren K. tager
kontakt til disse personer, så vi kan komme videre med oprettelse af denne styregruppe.
SD finder, at det er skuffende at der er så ringe respons til dette.
12. Nyt fra TA
Ole kunne informere SD om, at samarbejdet i gruppen fungerer godt.

Klubberne bedes sørge for, at deres tidtagerchefer er opmærksom på betydningen af de
bogstaver der bruges ved f.eks. udelukkelse o.l. af kørerne i matcherne.
Der er stadig problemer med at ikke alle klubber kan stille med fuldt hold. SD henstiller til
klubberne om at hjælpe hinanden med lån af kørere, hvis vi skal have turneringerne til at
hænge sammen hele sæsonen.
Klubberne er nødt til at hjælpe hinanden hvis vi ikke skal ødelægge turneringerne i løbet af
sæsonen.
13. Sportssekretær opgaver
Arbejdet som sportssekretær i SD vi som en opstart være at sørge for at vore referater
skrives. Herefter vil vi, efterhånden som SNA kommer ind i arbejdet med diverse speedwayopgaver, kunne overdrage dele af disse.
SD finde, at SNA først og fremmest er ansat til at varetage SD’ernes interesser. Så må
UbU, MU og andre vente. SD står meget uforstående overfor, at der allerede er lagt beslag på SNA, når vi endnu ikke ved, hvor meget arbejde der er for SD’erne.
14. WEB
SD finder, at for at vi kan sikre os, at de oplysninger der er tilgængelig på nettet også er
korrekte, bør der ske en koordinering af oplysningerne til hjemmesiden.
SD forsøger at finde en person der er villig til at stå for dette arbejde.
15. SDs aktivitetskalender
SDs aktivitetskalender revideret.
16. Næste møde
Næste møde finder sted den 17. juni 2003.

Referent: Lissie Laursen

