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Referat af SK - møde den 7. april 2011
Mødested: Sabro Kro
Mødedeltagere: Anders Johansen, Asger Pedersen, Poul Hjorth
1. Personer til udvalg
Mini maxi:

Formand: Jens Steffensen
Peter Vestergaard
Jann Rünitz
Kørerrepræsentant: Søren Møller Ebbesen

Micro:

Formand : Christian Fogsgaard
René Nyberg
Tony Smidt

Quad:

Formand: Niels Frode Sølvsten
Peter Quistgaard

Sidecar:

Formand Jesper Rasmussen
Jannick Mødekær

Classic:

Formand: Niels Erik Mogensen
Peter Christiansen
Niels Juel Rasmussen
Kontaktperson i SK: Asger Pedersen

Lydmålerkoordinator:

Lars W. Jensen

Løbsadministrator:

Kim Hilkær

Juryformand DMA:

Mogens Voigt

Banesynskoordinator:

Jens Steffensen

2. Opgavefordeling/ansvarsområder
Miljøudvalg:

Asger Pedersen

Elite og talentudvalg:

Anders Johansen

Bredde og udvikling:

Poul Hjorth

Jura- og reglementsudvalg:

Mogens Voigt
Jann Rünitz
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HB:
FU:

Poul Hjorth
Udpeges af HB

Transpondersalg:

Leif Nielsen

3. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud.
4. Løbskalender
Som opfølgning på beslutning på repræsentantskabsmødet drøftede sportskommissionen
muligheden for at flytte microløb. Konklusionen blev, at vi ikke kan flytte på noget på
nuværende tidspunkt.
Fremover vil vi forsøge at fordele mesterskabsløbene, så der ikke sker sammenfald.
5. Dialogmøder i landet
Vi vil gennemføre en række dialogmøder med klubberne regionalt for at skabe et bedre
samarbejdsmiljø imellem klubberne på den ene side og udvalgene og sportskommissionen
på den anden side. Vi regner med at holde møderne på Hedeland, i Kolding og i Møldrup.
Vi satser på datoerne 2., 9. og 23. maj 2011.
6. Reglement
Vi har fået en henvendelse om betaling for plads i ryttergården.
Vi mener ikke det på nuværende tidspunkt henhører under SK at fastsætte sådanne
regler.
På baggrund af et voldsomt uheld i Holstebro diskuterede vi, om vi kan tage nogle
initiativer for at forbedre vore træningsledere, så de er bedre rustede til at tage sig af de
skadede.
I SK er vi opmærksomme på, at ikke alle klubber overholder banegodkendelser med
hensyn til flagfolk. Vi vil i forbindelse med banesyn indskærpe, at der skal udarbejdes
regler i hver enkelt klub for, hvordan reglerne vil kunne overholdes.
7. DM-A
Vi drøftede mulighederne for afvikling af DMA I 2012 og fremover, herunder muligheden
for at afvikle disse stævner over 2 dage.
8. Banesyn
Jens Steffensen koordinerer banesyn og sørger for, at udgifterne ved transport skal
minimeres. Vi overvejer, om det fremover er nødvendigt at syne alle baner hvert år.
9. Næste møde
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Næste møde afholdes med udvalgsformænd og vores landstræner. Vi opfordrer til, at
udvalgene afholder møde så hurtigt som muligt og inden næste møde, som aftales efter
HB møde den 12. april 2011.
Referent Poul Hjorth

