Udsendt den 21.oktober 2003.

Speedway 06/03
Referat fra SD møde, tirsdag den 7. oktober 2003 i Langeskov.
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Ole Thrane, Søren Kjær, Thomas Irminger
og Søren Andersen.
Fraværende: Brian Svendsen.
Formanden bød velkommen, konstaterede at vi har fået en verdensmester, samt en europamester. Et stort tillykke skal derfor lyde til Nicki Pedersen og Kenneth Bjerre.
1. Referater
Speedway 5/03 samt Klubledermøde 2003: Referater godkendt
Notat fra Nordisk grenmøde: SD er noget utilfreds med at dette først er modtaget i forbindelse med at der skulle afholdes Nordisk Møde, ligesom de heller ikke er tilfreds med referatets udformning, som mere er et notat. SD er enige med notatets indhold i hovedtræk.
SVEMO og Jan Alkebring tilskrives omkring dette.
DSL-møde den 14.09.03: SD har modtaget referatet, men har ellers ikke nogle kommentarer. Der holdes nyt møde i møde i ligaen den 12.oktober. Søren og Ole deltager fra SD.
DMUs Miljøorganisation: Arbejdet er endelig kommet i gang. SD ser frem til at følge udviklingen.
2. Brev fra Fyens Væddeløbsbane
Fyens Væddeløbsbane har rettet henvendelse om et samarbejde omkring langbaneløb i
2004.
NMN og T.I holder møde med banedirketør Peter Vennekilde. SD vil være indstillet på at
tilbyde et samarbejde.
3. Reglementsændringer 2004
Søren Kjær havde udsendt oplæg til reglementsændringer. TA-reglementet udsendes snarest.
SD har fået en henvendelse vedrørende brug af lånekørere imellem DSL-klubber og divisionsklubber. SD pointerer, at der udelukkende kan udlånes kørere fra Divisions- til DSLklubber, og ikke omvendt.
4. TA-nyt
Ligaværdilister klar til at blive offentliggjort. Disse udsendes sammen med turneringsreglementet.
Politikken for fastsættelse af ligaværdier er blevet nedfældet på skrift og bruges som internt arbejdsredskab i TA.
I 1.div. 80 cc har Skærbæk meddelt, at de melder fra og Esbjerg ønsker at tilmelde sig
næste års turnering.

5. Møder og kurser i fremtiden
SD er ikke tilfreds med afviklingen af møderne med klubberne. SD vil derfor se på hvordan
disse møder kan afvikles i fremtiden.
Det blev drøftet, at kursusudgifterne skal nedbringes, og det er et ønske at kurserne skal
billiggøres.
SD har sat fokus på kursusområdet generelt og vurderer, om der er ting, der kan gøres
anderledes.
Kvaliteten på officiallicenser skal hæves og derfor ønsker SD at indføre tests på S-, D- og
TK-seminarer. For at opretholde et af disse licenstyper, skal disse tests bestås.
Nærmere regler udarbejdes.
6. Opfølgning af møde med oprykkere fra 80 – 500cc
Til orientering oplyste LL, at der er 12 tilmeldte kørere til mødet den 10.oktober.
Thomas har udarbejdet et udkast til en folder, der skal uddeles på mødet.
7. Økonomi – Budget - Ny afregningsform
FU præsenterede et oplæg til ny nøglefordeling der viser, at Speedway sættes kr. 26.000,ned i grundtilskud i 2004.
Dette er SD meget utilfredse med, og derfor vil NMN udarbejde et arbejdsudkast til yderligere underbygning af SD holdning, som tilsendes SU/HB.
Emnet vil være til endelig beslutning på næste HB-møde.
SD har søgt om nyt disciplintilskud til Classic Rundbane. Dette blev ikke godkendt af HB,
grundet at det ikke opfylder kravet til samme. SD mener, at hvis gældende regler skal
overholdes, er Speedway berettiget til 4 disciplintilskud i stedet for de 2 Speedway har nu.
SU har dog lovet at se på disse tilskud og komme med en revurdering.
NMN udarbejder budgetoplæg der rundsendes til SD for godkendelse og eventuelle kommentarer.
SD har indført ny afregningspraksis.
8. EM-finalen 2004 – samt kalender i øvrigt
Holsted forhåndstildeles arrangementet, såfremt klubben accepterer løbsbetingelserne.
Eventuel ny løbsdato skal findes i samråd med klubben idet der er sammenfald med 3 EMfinaler den samme week-end .
Der manglede et par arrangører til løb, men det blev besluttet, at rette henvendelse til
Munkebo og Esbjerg.
9. Dommer
Et nyt regelsæt for vore dommere udarbejdes for den kommende sæson.
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10. Elite udvalg
NMN har deltaget i flere møder omkring elitearbejdet.
Det er blevet besluttet, at referaterne fra Eliteudvalget udsendes til samtlige SD-medlemmer.
11. Aktivitetskalender
Aktivitetslisten blev gennemgået og revideret.
11. Eventuelt
Fra nordisk møde kunne NMN informere om, at NMF opkræves for betalingen fra Elgane.
Det blev ligeledes vedtaget, at fremover vil alle deltagerne ved de skandinaviske runder,
hvor der kun er deltagelse af skandinaviske kørere, blive udbetalt et beløb der svarer til
75 % af FIM’s/UEM’s satser.
12. Næste møde
Det næste mødes holdes den 25. november på Hotel Scandic i Odense.

For referatet
Søren Andersen
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