SD Speedway 05-09
Referat fra SD Speedway møde, tirsdag den 27. Oktober 2009 på Vejen Kongres Hotel.
Til Stede: Niels Munk Nielsen(NMN), Svend Jakobsen(SJ), Hanne Thomsen(HT), Thomas
Irming(TI), Erik Gundersen(EG).
Fraværende: Karin Christensen, Jan Stæchmann, Jens Lund og Søren Andersen
NMN startede med at beklage, at mødet desværre måtte flyttes en uge i forhold til det planlagte,
pga. af forskellige årsager, hvilket gav lidt problemer for planlægningen, samt for det enkelte SD
medlem.
1. Referater
Alle godkendt uden kommentarer
2. Indkommende breve
Henvendelse fra VBMK ang. ny 125 cc.
SD vil undersøge hvilke konsekvenser det evt. vil få for miljøtilladelsen i klubberne ved
indførelse af 125cc. 4 taks. SD påpeger dog, at der ud fra et miljøhensyn, ikke vil være
nogen forøgelse af de fastsatte støjgrænser, samt at en 4 takts motor er mere miljøvenlig
end de hidtidige 2 takts motorer.
3. Valg til SK samt udpegninger til sportsudvalg
SD havde en åben debat omkring valg til den kommende sportskommission. Konklusionen
blev, at dette emne tages op på det kommende klublederseminar.
Klubberne havde indsendt ca. 40 navne på personer som kunne være interesseret i at
indgå i et kommende sportsudvalg. SD kunne godt have ønsket sig, at alle klubber bidrog
med forslag, da der i nogle udvalg mangler personer. Det blev besluttet, at alle udvalg
samles inden 1. december, for at udarbejde de forskellige udvalgskompetencer og
arbejdsområder. SD udpegede en ansvarlig tovholder til hvert enkelt udvalg, som senest 1.
december meddeler gruppernes forslag.
4. Dommerpåsætning 2010.
SD har evalueret på dommerpræstationerne i 2009, og set på evt. udskiftninger i A
dommergruppen. Der vil blive fortaget små ændringer til 2010, hvilket offentliggøres i
forbindelse med 2010 dommerlisten.
Der afholdes et opfølgningsseminar for A dommere, d. 7. november 2009 på Fjelsted
Skovkro, hvor emner til det ordinære årlige dommerseminar vil blive debatteret.
SD minder om, at alle dommere, der ønsker at dømme i 2010, skal deltage i det årlige
seminar, som bliver afholdt den 6. februar 2010.
5. Klublederseminar
Emner til lørdagens grenspecifikke møde i forbindelse med klublederseminaret.
Valg til SPW kommissionen
Sportsudvalg
Turnering 2010
Klubbernes økonomi og konsekvenser.
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Sikkerhed og kategorisering af baner
6. Liga 2010.
SD har set på de indsendte opgørelser fra ligaklubbernes økonomi. SD er lidt betænkelig
over nogle klubbers økonomiske ansvarlighed. Derfor vil SD se på en anden model til
sikring af, at klubberne kan løfte denne opgave i fremtiden.
7.

Kursusplan 2009/2010:

- Dommerseminar A dommer d. 7/11 2009
- Dommerseminar d. 6/2 2010
- Stævnelederseminar d. 6/3 2010
- T og TK kursus d. (ikke fastsat) Randers klubhus
- Tog TK kursus d. (ikke fastsat) Glumsøs klubhus
- T tilbud kursus d. 11/1 2010. Vissenbjerg Bred ´s klubhus
- TK tilbud kursus d. 18/1 2010. Vissenbjerg Bred ´s klubhus
- Holdleder og LAP kursus d. (ikke fastsat)
HT udarbejder en færdig kursusplan og kriterier for tilmelding, denne lægges på DMUs
hjemmeside hurtigst muligt.
8. SD økonomi og budget.
SD gennemgik status for SDs økonomi i 2009. Det ser pt. ud til at budgettet holder.
SD diskuterede samtidig, hvilke tiltag der skal prioriteres fremadrettet, så SDs
kassebeholdning kommer i overensstemmelse med HBs ønsker om det max. beløb, som
de kommende kommissioner må råde over.
Budget for 2010 er under udarbejdelse. Der mangler på nogle områder lidt mere klarhed på
hvilke udgifter samt tilskud imellem hovedkassen og SD, samt udgifter til de forskellige
sportsudvalg.
NMN fremlægger færdig 2010 budget for godkendelse.
9. Kalender 2010.
SD har udarbejdet en fordeling af løb for 2010.
Den samlede kalender udsendes hurtigst muligt efter at FIM og UEM løbs terminer er
indarbejdet.
Grundet stigende problemer med at få løbsdage nok i forhold til et øget antal stævner,
både nationalt og internationalt, er SD af den opfattelse, at der i fremtiden skal ses på
omfanget af stævner, - DT inklusiv. Kan problemet løses nationalt i DK eller skal
problematikken bringes op i FIM og UEM -regi? Evt. i samarbejde med Polen, England og
Sverige.

10. Turnering 2010:
SJ gennemgik planerne for turneringen 2010. Turneringen færdiggøres, når tilmelding af
hold er indsendt af klubberne. Da der er test-problemer med tilmelding via LAP systemet,
har SD besluttet at udskyde tilmelding via LAP til d. 15. november.

11. Næste møde:
Næste og sidste SD møde afholdes over en weekend. Foreslået er d. 23-24. januar eller
31. januar og 1. februar. Invitation og indkaldelse sendes når sted er fastlagt.
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