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Referat 

Sager til orientering 

1. Gennemgang af diverse referater 

a. HB den 4. dec. 2010: SK-budget for 2011 godkendt med enkelte rettelser. Vi skal være 

opmærksomme på deadlines for afslutning af årsregnskab for 2010. 

b. Arbejdet med DMUs miljøvejledning udsættes til et kommende møde. 

c. Vi skal på næste møde have en drøftelse af de HB startede aktiviteter og vores involvering 

for så vidt angår speedway. 

2. Opfølgning på møde med professionelle kørere  

a. Lydpotter: 

Det er indskærpet at der i alle løb og træninger i 2011 i Danmark køres med den nye FIM 

homologering i alle 500cc klasser. 

b. Olieopsamling: 

Vi henleder opmærksomheden på håndhævelse af reglementets bestemmelse om 

olieopsamling (6.03) 

c. Standard agreement: 

Udkastet er udarbejdet og tilsendt og vi afventer svar fra BSPA. Vi har stadig et håb om at 

kunne lave en tilsvarende aftale med Polen. 

Sager til drøftelse 

3. Underudvalg 

Det seneste ½ år har vist at der er behov for at bistå de enkelte udvalg under SK med at få afklaret 

omfang og indhold af deres arbejde. Derfor indkalder vi udvalgsformændene til et fælles møde 

inden 1. april, hvor vi drøfter: 

a. Kompetencer for de enkelte udvalg 

i. Kompetencebeskrivelser 

ii. Synliggørelse af disse 

b. Ansvarsfordeling af de enkelte udvalg 

c. Kendskab til udvalgenes arbejde (referater) 

Dette skal koordineres med det initiativ som HB tager ift. at samle SK og udvalgsmedlemmer på 

tværs af grenene. 
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4. Opfølgning på Klublederseminar 

a. Drøftelse af spørgeskemaundersøgelsens resultater 

Udover kontakten med sportsudvalgene og klubberne, som er behandlet under andre 

punkter på dette møde, viste spørgeskemaundersøgelsen et der er behov for, at SK får 

taget sig tid til at for drøftet mål og visioner for speedwaysporten i Danmark og dermed 

kommissionens arbejde. Det blev besluttet at SK mødes til et 12-12 møde en weekend i 

februar/marts. 

b. National speedwaydag og afslutningsarrangement 

i. PK går i gang med planlægning og udarbejdelse af materiale. Speedway har 

udpeget den 1. maj til at være national speedwaydag. Oplægget er, at der er tale 

om en almindelig turneringslørdag, hvor der er fuldt program. Her inviterer alle 

klubber interesserede til åbent hus, sideløbende med at DMU søger at skabe en 

generel opmærksomhed på sporten gennem kontakt til pressen. 

c. Uoriginale reservedele (50 og 80cc) 

i. Ideen om at tillade brug af uoriginale reservedele er indbydende, men vi siger 

alligevel nej, for det er ikke til at styre, og vil ikke virke i den rigtige retning i forhold 

til at holde en veldefineret standard på maskinerne. Derudover må vi holde os til 

FIM reglementets krav om brug af originale reservedele. 

d. Bedre TK 

i. Indskærpes på TK-seminar at der skal gennemføres bedre kontrol til stævner og 

løb. TK-officials skal være bedre uddannet og varetage opgaven mere seriøst på 

dagen. Det det tager vi med til seminaret. 

e. Besøgsrunde i klubberne 

i. DMU HB: Speedwaymøde med BSC om økonomisk udestående. SJ laver aftale. 

ii. Vi skal på en besøgsrunde til klubberne. Ansvarlig for kontakt er: 

1. PK: SSK, MSM, SMO, MSC, VBMK, FSK 

2. SJ: BSC, HoSK, KSC, HeSK, SSC, GSK 

3. JL: OSC, EMS, HSK, SMK, FMK, HMK, VSK 

besøgene gennemføres inden april 2011. 

 

5. Budget/regnskab 

Budget for 2011 godkendt 

Regnskab for 2010 er ved at være afsluttet. 

 

6. Turnering og Kalender 2011 

a. De sidste ændringer er sat ind i kalenderen, og er nu parat til udsendelse. 

b. 80cc: 

Landsholdstruppen er blevet budt til opstartsarrangement af Erik G. den 21.-23. januar. SK 

kigger forbi om søndagen. 
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c. Micro 

Der har også for 2011 været problemer med at etablere en holdturnering for 1. div. Vi skal 

have sat et arbejde i gang som kommer med et oplæg til, hvordan en bæredygtig løbsform 

fremover ser ud, og derfor efterlyser vi input og folk til at arbejde med det. Vi sætter 

oplægget på hjemmesiden. Er man interesseret kontakter man Peter Kirkegaard. 

d. DM semi x 2 afholdes den 14. aug. i SMO og DM finale den 28. aug. i BSC. Vi er ikke sikre på 

at det er en rigtig udvikling for sporten at afvikle mesterskaber i 50cc, og derfor vil vi 

vurdere hvorvidt der fremover skal afholdes DM i denne klasse. 

7. Reglement 

a. I det udsendte reglement er der små skønhedsfejl, der bliver lagt et rettelsesblad på 

hjemmesiden. 

 

8. Repræsentantskabsmøde 

a. På valg i 2011: Peter Kirkegaard genopstiller. 

9. Eventuelt 

a. Intet 

 


