Speedway 5/03

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2003 i Langeskov
Til stede: Niels Munk Nielsen, Ole Thrane, Brian Svendsen, Søren Kjær, Thomas Irming
og Lissie Laursen.
Afbud fra: Søren Normann Andersen
1. Referater
Speedway 4/03 – referat godkendt
TA 2/03 – referat godkendt
HB 6/03 pkt. 9: SD tilslutter sig i princippet ideen om, at der bliver mulighed for at kunne
afvikle klubmesterskaber med deltagere fra flere klubber.
Dog finder SD ikke, at der skal indsendes tillægsregler eller betales en afgift for stævnet,
idet der er tale om at klubberne bruger en lokal dommer, der ikke skal afregnes af SD.
Referat i øvrigt taget til efterretning.
2. Nyt fra TA
Ole T. fremlagde planen for en ændring af vore turneringer – disse er gældende for 2004.
SD godkendte disse ændringer, og det blev herefter besluttet, at detaljerne omkring den
ny turneringsform vil blive fremlagt på klubledermødet i september måned.
Klubberne skal, til dette møde, medbringe en oversigt over start – og sluttider på deres
baner, således, at der kan tages højde for dette ved planlægningen af turneringen.
3. Tildeling af stævner for 2004
Tildelingen af de officielle stævner samt stævner generelt blev vedtaget. Dog er der stadig
stævner der mangler arrangører. Disse håber SD vil blive fundet når kalenderen sendes
ud 1. gang.
Der skal afholdes en finale i Indv. Speedway European Championship den 29. august
2004 I Danmark. SD fremsender brev om dette til de klubber, der har en bane der kan køre et sådant løb.
4. Møde med 80cc der kan tænkes at ville rykke op på 500cc
Da der er en hel del af vore 80cc kørere der, aldersmæssigt, kan rykke op på 500cc fra
2004, har SD indkaldt disse kørere, sammen med én forælder, til et møde i oktober måned.
Mødet vil også have deltagelse af Jan Jakobsen og Torben Hansen. Mødet holdes primært for, at vi kan informere kørerne om hvad der kan forventes, ligesom SD også vil
fortælle kørerne, hvad det indebærer at rykke op på 500cc.
Dette møde vil, i foråret, blive fulgt op af en samling med alle nyoprykkede.

5. Ansøgning om deltagere i diverse EM/VM-runder i 2004
Fristen for at søge FIM og UEM om antallet af kørere i diverse runder 2004 er slut. SD har
fremsendt ønske om antallet af kørere fra dansk side.
6. Antallet af internationale dommere
Som tidligere år, så er der også her sendt ansøgning af sted om stævner til vore 2 internationale dommere. SD finder, at tiden er ved at være moden til, at vi skal have indstillet en
ny FIM-dommer til prøve i 2004.
Brian Svendsen er tovholder på dette.
7. Klubledermøde 2004
Det er besluttet, at det årlige klubledermøde afholdes den 14. september 2003 på Vejen
Gæstgivergård.
Brev om dette er udsendt til klubberne.
8. Reglementsændringer 2004
Der vil ikke være de store ændringer generelt i vort reglement. Der vil dog være en del når
vi taler turneringsreglementet, idet der i 2004 vil være en ny turneringsform.
Minimum vægtgrænse på 500cc speedway- og langbanecykler reduceres med 3 kg.
Iflg. FIM vil ordet ”udelukket” blive erstattet af ”diskvalificeret”, men betydningen er den
samme som hidtil.
Søren K. sørger for at rundsende ændringerne til SD for godkendelse.
9. SD-runden
TA sørger fremover for, at når en match flyttes til anden dato, så vil der tilgå dommerne
besked om dette med mindre de selv har medvirket ved flytningen. Det samme gælder for
de implicerede klubber.
Søren K., er kontaktperson til støjmålerne således, at der ikke er tvivl omkring starttidspunkterne.
I reglement § 1-2.09 omkring tidtagerchef gøres der opmærksom på, at denne skal forestå
ledelsen af omgangstælling. Han/hun kan så vælge at udføre dette hverv selv, eller sætte
en assistent til at udføre dette.
FMK har udtrykt ønske om, at deltage i DSL fra 2004. SD finder ikke, at dette er noget
problem, idet der er fri tilmelding. Klubben skal dog sikre sig en skriftlig aftale med den
klub hvor hjemmematcherne ønskes kørt.
Kopi af denne aftale skal tilgå SD sammen med ansøgningen.
Er der 2 klubber der, på samme dag og på samme bane, afvikler hver deres hjemmematch, så er der tale om 2 særskilte matcher, og der skal derfor betales særskilt beløb i
løbsafgift for begge matcher.
I Match nr. 30 blev der brugt en ulovlig kører. Dette betød, at da TA gennemgik dommerrapport og heatskema, blev klubben fratrukket de indkørte points, som den ulovlige kører
havde indkørt. Dette betyder, at matchen står á point.

Matchen kan naturligvis ikke køres om, så derfor har SD vedtaget, at de 2 klubber må dele
det ene matchpoint, som det drejer sig om. Denne praksis benyttes for i år og indarbejdes i
reglement 2004.
Bjarne Sørensen har indsendt forslag om, at en Old Boys kører på sit Old Boys licens skal
kunne deltage i 2. div. 500cc.
Dette kan SD ikke acceptere, idet en kører der har indløst et Old Boys licens ikke betaler
samme pris for licens som de øvrige turneringskørere, som enten har nationalt eller internationalt licens.
Claus Quistgaard, Gandrup, har forespurgt om han kan få lov at arrangere langbane DM i
Jübeck.
Dette finder SD er en god idé når det nu ikke kan køres mere i Ålborg, under forudsætning
af, at det er klubben selv der står for betaling af baneleje.
10. Aktivitetskalender
Aktivitetskalenderen gennemgået og mere arbejde er indføjet.
11. Næste møde
Næste møde finder sted den 7. oktober 2003.

Referent: Lissie Laursen

