Speedway 02/04
Referat fra SD møde i Speedway, tirsdag den 16. marts 2004 i Odense.
Til stede: Niels Munk Nielsen, Ole Thrane, Søren Kjær, Brian Svendsen, Thomas Irming, Lissie
Laursen og Søren Normann Andersen, referent.
Afbud: Ingen

Niels startede med at byde velkommen og derefter gik man over til dagsordenen:
1. Referater
SD 1-04:
Ingen kommentarer. Referat godkendt.
HB 01/04:
Ingen kommentarer.
HB 02/04:
Ingen kommentarer.
Ref. Rep.møde speedway:
Referatet blev gennemgået og godkendt.
AG/U 1-04:
SD diskuterede fremsendte oplæg og tilslutter sig dette.
2. Kalender, incl. Dommerpåsætning
Der er generelt for få aktive dommere og debatten omkring Dommerkategoriseringen på det
seneste dommerseminar har betydet, at ordningens implementering udskydes til senere.
Dommerpåsætningen godkendt.
3. Nyt omkring TA
Der holdes holdledermøde den 18. april 2004. TA er tovholder for dette.
Vedrørende op- og nedrykningsregler bedes TA komme med et oplæg på mødet.
Referat fra møde mellem Superligaklubberne:
Det skal pointeres, at snitreglerne bestemmes af ligaen.
Referater fra møder mellem DSL-klubberne bedes fremover fremsendt til SD inden det udsendes
til klubberne.
4. Arbejdsfordelingen fremover i SD
Niels havde på forhånd udarbejdet et udkast til arbejdsfordelingen i SD.
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Næstformand
TA Ansvarlig
Web koordinator
Reglement
Teknisk koordinator
Blanketansvarlig
Classickoordinator
Løbstilladelser til udlandet
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Banesyn
Baneprøver
80 cc og microkoordinator
Dommerpåsætning
Dommerrapporter
Sekretær
Løbskalender
Kursusleder
Tillægsregler
Dommerpåsætning

Denne arbejdsfordeling blev vedtaget.
5. Nyt fra diverse udvalg og arbejdsopgaver
§ Træningssamling nyoprykkere
7 tilmeldinger til samlingen den 27. marts 2004, hvilket SD finder meget skuffende.
Arrangementet gennemføres på trods af dette. Trænere er Torben Hansen, Hans
Clausen og Thomas Irminger.
§

Betaling af 500cc kørere:
På seneste HB møde blev det besluttet, at afregningen vedr. 500 cc køreres deltagelse i
nordiske kvalifikationsstævner skal ske med SD Speedway midler, vel og mærke hvis
disse kørere ikke er deltagere i DMUs elitesatsning (betaling til kørere der er deltagere i
DMUs elitesatsning - sker via elitesatsningens midler). SD er ikke enige i beslutningen men kan konstatere, at der ikke var flertal i HB for den af SD skitserede løsning.

§

Landskampe
SD har modtaget en henvendelse fra SVEMO omkring landskampsarrangementer i 500
cc i 2004, men SD har vedtaget, at der ikke skal køres landskampe mellem Sverige og
Danmark i år.

6. DM-finaler fremover samt kval. runder hertil
Til DMA kører der kval. runder i foråret, ligesom der skal køres en kval. runde til NM. DMA finalen
køres i efteråret.
Dette års DM U 19/21 finale gælder som kvalifikation til videre deltagelse i EM, VM etc. i 2005.
7. Seedning af kørere til DM m.v.,
Intet at referere.
8. Microdommere samt seminar for disse i fremtiden
Der er indbudt til kursus for stævneledere, som skal dømme i micro i år. 10 er tilmeldt.
Kursisterne får udleveret et kursusbevis, men skal ikke igennem en decideret prøve/eksamen.
For at kunne dømme i 2005, skal dette kursus være gennemgået. For at kunne opretholde
muligheden for at dømme, skal man deltage i mindst et seminar hvert 3.år.
Det blev vedtaget, at kurset bliver en tilbagevendende begivenhed, sådan at der er en rullende
tilgang til microdommerne.
Det blev besluttet, at der holdes to kurser yderligere, et i november 2004 og et i marts 2005.
9. Breve
Holsted har udtrykt deres frustration over at klubben skal deltage med 2 hold i 2.division.
Konklusionen er, at andre løsninger ikke har været mulige. SD tilsender Rudi Hansen et svar med
dokumentation for beslutningen.
Brev fra Annette Vesterskov fra Fjelsted omkring muligheden for træningslicens i Speedway. SD
sender forslaget videre til HB, som træffer den endelige afgørelse.

10. Aktivitetskalender
Aktivitetskalenderen blev gennemgået og revideret.
11. Næste møde
Næste møde holdes tirsdag den 18.maj 2004.
13. Eventuelt
Intet at referere.

Udsendt den 22.april 2004.

