SK Speedway 01/2013

Referat fra SK Speedway møde, tirsdag den 8. januar 2013 på Fjelsted Skov Kro.
Til stede: Svend Jacobsen(SJ), Jens Foldager(JF), Peter Kirkegaard(PK), og Søren Andersen(Referent).
Fraværende: Ingen
Svend Jacobsen startede mødet med at byde velkommen og herefter gik man over til dagsordenen:
1. SK status og fremtid
- Nyt fra HB: Repræsentantskabsmødet bliver afholdt i løbet af en dag(lørdag den 2.marts).
Fællesmødet afholdes om formiddagen og de grenspecifikke møder om eftermiddagen.
Det blev diskuteret, hvorvidt SKerne, rent personmæssigt er blevet for små. Det var ikke stemning i
HB for at udvide SKerne med flere medlemmer, men at SK kan tilknytte ressourcepersoner i kortere
eller længere perioder, - og i det omfang det er nødvendigt. Og at sportsudvalgenes opgaver er at
være ansvarlig for de områder der udpeges af SK, og det er SK-speedways opfattelse, at vi må tage
fat i dette igen og få mere klubinddragelse i disse udvalg.
I øjeblikket kulegraves alle opgaver og deres udførsel på tværs i DMU. SK har et ønske om at
deciderede driftsopgaver, så som løbskalender og turneringsadministration skal placeres på DMUs
sekretariat.
SK diskuterede den fremtidige personbemanding i SK. Svend stiller op til en ny treårig periode, men
afgiver pladsen i 2014. Peter Kirkegaard ønsker at stille op som formand i 2014. Jens Foldager
fortsætter og der skal findes et tredje medlem. Flere emner til kandidater var oppe og vende. SJ
tager kontakt til kandidat.
SJ er gået i gang med de indledende armbøjninger i forhold til årsmødeberetningen. Et af
hovedtemaerne er, at vi skal have sporten tilbage til at være en sport for ”folket”. Sporten har
mistet sit ”tag” i menigmand, og det vil vi forsøge at gøre noget ved.
En tese er, at det er blevet for dyrt at dyrke sporten. Den generelle økonomiske udvikling i
samfundet gør det ikke lettere at finde pengene til at dyrke en sportsgren som speedway.
Et andet hovedtema er bedre samarbejde/dialog mellem klubber og SK.
Vi skal bestræbe os på at få sportsudvalgene til at fungere, så afstanden mellem klubberne og
beslutningerne på unionsplan bliver mindre. Ejerskab i klubberne for beslutningerne på unionsplan
er vigtig.
2. Kørermøde
Kommende lørdag afholdes der møde med kørerne i landsholdstrupperne.
Anders Secher vil orientere om 2013 målene og kriterier for at være med i trupperne.
Oplæg til ny Standard Agreement fremlægges tillige på mødet.

Godt hvis de etablerede kørere prioriterer tid til at kigge ud på banerne, når der er
ungdomsstævner og løb.
3. Nyt Reglement
Reglementet er publiceret på hjemmesiden, men nye rettelser er kommet til, så ny version
uploades, når rettelserne er endelige. Trykprocessen afventer de sidste rettelser.
Der holdes møde med ligaforeningen i den nærmeste fremtid, hvor de sidste reglementsmæssige
udfordringer afklares.
4. Tilskud til Esbjerg
EMS har anmodet om tilskud på kroner 50.000,- i økonomisk tilskud til afholdelsen af GP challengen
i juni. SK anbefaler tilskuddet overfor FU, men det er en forudsætning fra SK, at klubformændene
og dommerne kan forudbestille en billet via mail og at klubben afholder et FIM Europe U21
kvalifikationsløb i 2014 uden tilskud(se punkt 6).
5. EM par
Vi tager en fornyet dialog med Kenni A. Larsen og Peter Kildemand.(Løsning er fundet)
6. FIM løb i 2014
Følgende løb er aktuelle i 2014:
- U21 Hold Finalen. Vi har et meget stærkt hold, som har store sejrschancer i 2013. Med to
potentielle, stærke østdanske kørere kan en sjællandsk arrangør være en oplagt mulighed. Glumsø
og Slangerup forespørges.
- YGT: To klubber meddelt deres interesse. SK diskuterede en prioritering af klubberne.
- FIM-Europe U21 Individuelt, kvalifikationsløb. (se ovenfor)
7. Rapportering/status fra DSL arbejdsgruppe
Der har været afholdt møder med 3 DSL Klubber, hvor anbefalingerne er blevet gennemgået.
Generelt er klubberne positive overfor anbefalingerne, men har nogle forbehold i forhold til
selskabsdannelsen.
Der holdes møder med de resterende 5 klubber i den nærmeste fremtid.
Omkring 2013, så fastholder SK de økonomiske krav, dvs. ingen restance til DMU pr. 31.12 og
depositum på kr. 25.000,- skal indbetales senest den 31. marts 2013.
8. Facebook/Web
Facebookgruppen DMU Speedway er kommet godt fra land. Omkring 400 personer ”har liket”
gruppen.
9. Banesynsudvalg
SJ kontakter Carsten Mikkelsen omkring forsat virke(SJ).
Poul Erik Nielsen og Tommy Schultz kontaktes medhenblik på deltagelse i fælles banesynsseminar
den 10. marts.

10. Eventuelt
Lissie Laursen rundede 70 år for nylig. SK sendte en buket blomster som opmærksomhed fra DMU.

