Speedway 02-07
Referat fra SD-møde, mandag den 12.marts 2007, kl. 17.00 i Vejen
Til stede: Niels Munk Nielsen, Jens Lund, Svend Jacobsen, Mads Olsen, Karin Christensen,
Thomas Irming og Søren Andersen – referent.

Afbud: Jan Stæchmann
Niels startede med at byde velkommen til mødet. En speciel velkomst til Svend Jacobsen
og Jens Lund, som er nye i SD sammenhæng.
Dagsorden:
1. Referater, herunder SD 1-07, HB-1/07, SDS rep. 2007. TA 01-07
SD 01- 07: Godkendt uden bemærkninger.
HB 01- 07: Taget til efterretning
Referat fra Speedways Repræsentantskabsmøde: Godt og konstruktivt
repræsentantskabsmøde med god stemning.
TA 02-07: I TA skal man være opmærksomme på, at det er SD, der har den endelige
kompetence omkring personsammensætningen af TA. SD skal altid godkende nye folk.
2. Arbejdsfordeling i SD
Niels havde udarbejdet et forslag til en ny arbejdsdeling for SD. Efter enkelte tilretninger
blev fordelingen godkendt.
Arbejdsfordelingen lægges på DMU´s hjemmeside, til brug for klubberne.
Fremtidige henvendelser til SDS, skal ske til den ansvarlige på området.
3. Liga i 2007, herunder reglement
Fra administrationen er DMUs økonomiske krav for deltagelse i DSL tilsendt klubberne.
Klubberne skal ved tilmelding indbetale eller stille en bankgaranti på kr. 25.000, desuden
have afviklet nyere gæld (2006) til DMU for at kunne deltage i Ligaen i 2007.
SD har tidligere vedtaget at yde tilskud til opstart af Liga i form af nedsættelse af
løbsafgiften, dette har vist sig ikke muligt, da løbsafgiften er fastsat af HB.
SD ser på alternative muligheder.
Reglementsudvalget for DSL holder møde den førstkommende tirsdag, hvor reglementet
skal falde på plads. Når deltagerne forlader mødet, er det det færdige reglement og der
foretages ikke yderligere rettelser.
Heatskemaet til DSL skal på plads. Skal også vedtages på ovennævnte møde. Dette
arbejder Svend videre med i samarbejde med Søren Kjær.
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4. Protest fra Outrup
OSC har protesteret over TA’s kategorisering af den polske kører Piotr Paluch som Akører. Outrup får medhold i sagen og køreren kategoriseres i stedet som B. Ankegebyret
tilbagebetales.
5. TA sammensætning og arbejdsområder.
Elvin Rasmussen har givet accept af at ville deltage i TAs arbejde.
En kandidat yderligere er blevet forespurgt og har i første omgang udtrykt sin interesse.
Det afklares endeligt, hvor vidt vedkommende vil træde ind i TA.
På nuværende tidspunkt ser bemandingen således ud i TA: Hanne Thomsen (formand),
Mads Elvang, Elvin Rasmussen,
TA inviteres til kommende SD møde den 21. maj.
6. Kalender 2007
Der er nogle problemer omkring kalenderen. En del af problemerne skyldes noget
turneringsmæssigt der skal falde på plads. Svend samler op på disse.
Der skal køres flere og flere matcher i DT. Dette medfører, at der er færre terminer til de
almindelige stævner, som både klubberne og kørerne ønsker at fastholde.
SD ønsker i løbet af foråret at diskutere, hvordan fremtidens turneringsstruktur skal se ud,
- set udfra en betragtning om, at der også skal tid til at køre stævner.
7. Regelsæt til frigørelse fra stamklub/ligahold
Der har været stillet spørgsmål til brugen af kørere i ligaen.
Hvis køreren skal stå i en bruttotrup i DSL klub og køreren har en anden stamklub, skal
der forelægge en låneseddel. Er der en tvist mellem låneklubben og stamklubben er det
stamklubben, der bestemmer.
Retningslinier omkring dette tages på mødet med ligaklubberne den kommende tirsdag.
Søren Kjær tages med på råd.
Konkret sag med en kører, hvor licenset skal rettes. Der udarbejdes en låneseddelssag.
SJ tager hånd om dette.
8. Ungdomssatsning 2007
TD har nu forhåndsgodkendt speedways talentudviklings projekt, der skal udarbejdes en
færdig projektbeskrivelse, til endelig godkendelse af TD, før pengene er til rådighed.
For at kunne deltage i ungdomssatsningen er der krav til kørerne, der skal overholdes, en
af forudsætning for at være med i satsningen, er man aktivt deltager i samtlige samlinger.

9. Uddeling af pladser ved UEM/FIM løb.
Følgende er udtaget til at deltage i:
EM for sidevogne
Leif Frandsen, VBMK
Mads Jensen, VBMK
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EM Shorttrack
Jan Boddum, SMG
Der findes yderlige 1 køre.
EM Langbane
Henrik Grynnerup, SMG
10. Planlægning af Holdlederseminar / Liga reglement møde den 24. marts, kl. 09.30.
Ligadommere, -stævneledere og -holdledere inviteres til separat møde om ligaen. Niels
udarbejder indbydelse
Omkring holdlederseminar er det vedtaget, at de nye folk skal være i et separat lokale.
11. Licensproblematikken og møde med klubber
Niels Munk og Thorkild Hansen tager et møde med de berørte klubber.
12. Næste møder.
Den 21. maj 2007
13. Eventuelt.
Intet at referere.
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