Speedwaykommissionen referat

SK-Møde nr. 4 den 13. september 2011, kl. 17.00 (Fjelsted)
Mødedeltagere:
Svend Jacobsen
Jens Lund
Hanne Thomsen
Peter Kirkegaard (ref.)
Gæster:
Sekretariatet: Kenneth Mikkelsen og Søren Andersen
HB: Ole Hansen og Niels Munk Nielsen

Referat
Sager til drøftelse

1. Møde med DMU - sekretariatet
Sekretariatet havde i forbindelse med overvejelser om en styrelse af sportssekretærfunktionen bedt om
møde med de enkelte sportskommissioner. Under punktet blev drøftet omfanget og indholdet af den
assistance som vi allerede får fra sekretariatet, og hvilke ønsker vi har omkring de opgaver som vi gerne vil
have mere bistand til.
Søren og Kenneth oplyste at vi er den sportsgren i DMU som bruger sekretariatet mest. Der bruges meget
tid på starttilladelser i udlandet og international koordinering i perioder, derudover bruges der en del tid på
diverse trykkeopgaver.
Omkring fremtid ønsker vi mere bistand på økonomi og budgetopfølgning, ligesom der formentlig kommer
en del arbejde i forbindelse med CL-turneringen (se nedenfor)
Der var også en drøftelse af, hvordan vi får en bedre brug af intranettets faciliteter (kalender,
kluboplysninger og SK - information) Det blev besluttet at udarbejde et kort ”SK - speedway Nyt” til
udsendelse få dage efter SK - møder.
Kenneth udarbejder notat på baggrund af drøftelserne, som sendes til Svend.

2. Møde med HB
HB havde bedt om et møde, for at drøfte speedwayklubbernes restancer til DMU. Der er desværre 14
speedwayklubber som samlet skylder os 337.000 kr. som er forfalden til betaling.
Der er indgået afbetalingsaftale med to af klubberne, men HB bad om en genforhandling af disse. Samtidig
skal der rettes kraftigt op på overholdelse af betalingsfrister. Konsekvensen hvis der ikke betales er, at man
ikke kan få tilladelse til at køre stævner.
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3. Speedway Champions League:
Niels orienterede om drøftelserne i FIM-styregruppen. Der er desværre en del modstand fra Polen omkring
deltagelse. Niels vurderer at det primært er begrundet i, at Polen ønsker afgørende indflydelse på CLturneringen, og det konflikter naturligvis overfor , at det er fire landes interesser som skal finde sammen,
Vurderingen er dog, at der nok skal blive fundet en løsning, som alle er tilfredse med.
Hvis Polen ikke deltager, vil England, Sverige og Danmark gennemføre ligaen.
Der mangler en del på reglementsudkast, og der er også reelle udeståender omkring økonomi og garantier
som skal forklares, men formentlig ligger der et oplæg til præsentation i slutningen af september.
SK besluttede at vi stadig er positive overfor initiativet, og at vi tager et møde med ligaklubberne når vi er
lidt længere henne.

4. Turneringsmatch 500-01-22 - Munkebo
Dommeren vurderer at løbet kan gennemføres men kørere og holdledere på de to gæstende hold afviser
og nægter at køre, hvorefter dommeren aflyser matchen og tildeler hjemmeholdet sejren. SK har modtaget
klage fra Munkebo over hændelsen med krav om sanktioner overfor de to gæstende hold. Derudover har vi
modtaget mail fra den ene holdleder, som argumenterer for, hvorfor man valgte ikke at køre. SK har bedt
om en redegørelse fra dommeren, herunder en vurdering af, om det var forsvarligt at køre. Det vurderede
dommeren at det var, og den beslutning tager SK til efterretning, hvorefter afgørelsen er at dommerens
tildeling af point til hjemmeholdet er korrekt.

5. Microturnering
Hanne havde deltaget i den afsluttende løbsdag i 50cc. Det havde været en blandet fornøjelse, hvor meget
af tiden var gået med beskyldninger og mistænkeliggørelse af hinanden blandt enkelte af kørernes fædre.
Dommer og stævneleder havde håndteret det godt og fornuftigt, men dagen efterlader et meget negativ
afslutning på 50cc turneringen 2011. Det kan vi ikke leve med, flere forslag blev bragt ind i debatten:
Kraftigere sanktioner overfor de pågældende fædre (familie/kørere)- bortvisning på grund af usportslig
optræden, Time-Out på 50cc turneringen (ingen rangliste, ingen mesterskaber). Hanne indkalder til åbent
møde for micro snarest muligt.
Sager til orientering

6. Orientering fra HB:
Referat fra seneste HB-møde den 8. september forelå ikke. Men på HB-mødet havde der været følgende
drøftelser omkring speedway:
U21 VM i Balakovo: de svære logistiske problemer og det russiske bureaukrati har trukket store og
urimelige veksler på sekretariat og landstræner. SK-speedway har anbefalet DMU, at der ikke arrangeres
tilsvarende stævner i Rusland i et stykke tid fremover.
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Turneringsadministrationssystem: LAP skal afløses helt eller delvist af et andet system til
turneringsadministration fra 2012. Vi synes at vi har svært ved at finde opbakning til vores ønsker, men
arbejdet skrider fremad. Peter har fremført ønsker til et nyt system overfor DMU IT udvalg, og vi vil følge
arbejdet tæt indtil vi har et system for 2012 og gerne længere frem.

7. Nordisk møde
Peter deltager sammen med Thorkild Vestergaard. Thorkild og Kenneth (DMU) tager et møde med Svemo
om fredag omkring deres TA-system. Det virker umiddelbart som om, at det er et system som kan passe
meget godt ind i vores behov.
Derudover er fokus rettet mod et større samarbejde på områderne omkring kørersamarbejde (mulighed for
at nordiske kørere kan deltage i så mange nordiske løb som muligt).
Sager til beslutning

8. Liga:
Udkast til kørerkategorisering ligger klar til udsendelse. Dette gøres efter en tur omkring DSL-TA.

9. U21VM-kval (19.05.2012)
Denne kvalifikation er tilsyneladende i konflikt med et UEM-løb, så det er nødvendigt at seede flere kørere
til finalen.

10. Turnering 2012
Udsendes efter en sidste justering i løbet af den næste uge (38).

11. Grindsted ligamatcher 19.09 og 28.09
GSK har henvendt sig til TA-DSL om flytning af to ligamatcher. Det vil TA ikke umiddelbart tillade, men da
klubberne indbyrdes har aftalt flytning, beder SK om, at TA lytter til ønsket og accepterer flytningerne.
Svend meddeler det til TA.

12. Grinsted – Holsted matchen 05.09
Det er en noget uheldig sag, som ikke fremmer sporten og på nogle områder er kørt noget af sporet, i
forhold til diverse skriverier på forskellige hjemmesider.
SK er i kontakt med Holsted om eventuel anke. SK har foreslået HSK at man tager et møde med de øvrige
ligaklubber, og søger deres opbakning til, at man annullerer straffen. Mødet arrangeres snarest muligt.

