Speedwaykommissionen referat

SK-møde nr. 3 den 12. august 2010 i Fjelsted
Deltagere:
Svend Jacobsen
Jens Lund
Hanne Thomsen
Peter Kirkegaard (ref.)

Referat
Sager til drøftelse:
1. Klublederseminar
Emner til dagsorden og drøftelse:
Micro speedway
Adfærd
Turnering 2011 /LAP
Kurser – dommer, stævneleder og teknisk kontrol
Der arbejdes videre med planlægningen SJ og HT

2. LAP
Kontakt til IT-virksomhed, hvor vi hører nærmere.

3. Turnering 2011 inkl. DSL
Deadline for tilmelding af hold til DSL er langt overskredet, og ingen
kandidater har tilmeldt sig rettidigt. Derfor ser det umiddelbart ud til at
superligaens nuværende klubber forbliver der.

4. Internationalt:
Berammet møde med Bjarne Fjord og Niels Munk om en bedre koordinering
og samarbejde internationalt.
Vi synes at de arrangerende klubber på sommerens internationale stævner
har gjort det flot og fortjener stor ros. Resultaterne har også været flotte, med
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YGT podieplaceringer gange 3, herunder også ros til kørernes opførsel under
mesterskabet, og VM sølv for hold.
Vi beder landstræner og assisterende landstrænere om at lægge nyheder og
resultater fra internationale mesterskaber. Det savnes.
Dommere: Ole Thrane og Jesper Stentoft tilmeldes kursus henholdsvis
seminar.
Græsbane: Vi søger to pladser.

5. Episode i Danmarksturneringen
Tre kørere og deres mekanikere har udvist voldelig og truende adfærd ved
en match i Danmarksturneringen. SK besluttede at alle tre kørere fradømmes
licens i 3 måneder.
I forlængelse af denne drøftelse besluttede SK også at sende brev
til to kørere, om at vi er opmærksomme på deres dårlige opførsel
ved et mesterskabsstævne.

Sager til beslutning
6. Orientering til klubber
Klubskiftedato: 15. okt.
Holdtilmelding: 15. nov.
PK svarer Søren Andersen snarest muligt.

Sager til orientering
7. Referater fra SK; HB
Referaterne gennemgået. Intet specielt at bemærke til referaterne.
8. Sportsudvalgene
Superligaudvalg:
Der er kommet et oplæg til en ny kategorisering af ligakørerne: Forslaget har
vi bedt om at få yderligere uddybet snarest muligt. Bent Juul rykkes – SJ.
Det vil kræve en væsentlig reglementsændring, som man skal være
opmærksom på
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Standarder for ligabaner: Der er ønsker om at indføre fælles standarder for
baner der bruges i superligaen, med henblik på en kategorisering af samtlige
baner i DK. Dette vil også have reglementskonsekvenser for afsnittet omkring
baner. Superligaudvalget bedes komme med oplæg til standardbeskrivelse.
Rundbaneudvalg:
PK orienterede om oplægget fra rundbaneudvalget om turneringen 2011. SK
takker for inputtet som meget ligner turneringen fra i år. Vi havde håbet på et
lidt mere visionært udspil, men der skal nok arbejdes med lidt mere
forberedelse, og derfor tager vi et møde snarest med udvalget. PK
Fx er et af målene, at arbejde på at gøre den danske turnering til en attraktiv
og prestigefyldt turnering at deltage i, og det vil vi gerne have nogle ud på,
hvordan kan lade sig gøre.
Turneringen skal også kobles til talentudvikling, sådan at vi ad den vej er
med til at udvikle kørerne.
I den anden ende vil det være oplagt at nedlægge 50cc turneringen og
erstatte den med 7 træningsstævner (evt. dobbeltstævner) og mesterskab
blandt de 16 bedste.
Konklusion: Vi bliver nødt til at opstille nogle visioner for fremtidens
speedway i Danmark, og det skal vi gøre sammen med rundbaneudvalget.

9. Tværudvalg
Talent og elite: To møder har været afholdt i udvalget om fremtidens
satsninger.

10. Budget og regnskab
Møde med FU. ½ års regnskab gennemgået. Samlet set ser det fornuftigt ud
for speedway.

11. DM 2011 -2013
Ansøgninger til mesterskaber er begyndt at komme retur fra klubberne.
PK laver oversigt når deadline er slut. Herefter besluttes hvem der skal
tildeles, hvilke mesterskaber og stævner
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12. Evt.
Drøftede en styrkelse af dommeruddannelsen. Indstiller til
uddannelsesudvalget at der bliver taget fat i dette.

