Speedway 2/05

Referat af SportsDivision Speedways konstituerende møde den 5. april 2005

Til stede var: Niels Munk Nielsen, Elvin Rasmussen, Tine Svendsen, Ole Thrane og
Lissie Laursen.
Afbud fra: Thomas Irming og Søren Normann Andersen
1. Velkomst
Niels Munk bød den nye bestyrelse velkommen. En speciel velkomst til Elvin og Tine der
er de helt nye personer i denne bestyrelse.
Niels håbede, at vi vil få et godt og konstruktivt samarbejde i SD.
2. Arbejdsfordeling i SD
Efter en gennemgang af det arbejde der skal udføres af SD, blev det vedtaget hvem der
får ansvaret for de enkelte områder – se vedhæftede.
Det blev vedtaget, at denne liste fremover vil være at finde på DMUs hjemmeside.
Søren Kjær har, på opfordring af SD, indvilget i at fortsætte i arbejdsgruppen omkring miljø
som hidtil har været hans arbejdsområde.
Søren har ligeledes indvilget i at indgå i en arbejdsgruppe omkring vort reglement og den
tekniske side af sagen.
Dette sætter SD stor pris på og takker Søren for hans velvilje.
3. Diverse indkomne ansøgninger
SD har behandlet diverse ansøgninger om underskudsdækning og sendt disse videre til
behandling i HB.
4. Henvendelser til SD
SD fastholder, at kontakt til SD stadig skal ske gennem klubformanden på skrift.
SD svarer ikke på diverse hjemmesider, men vil, som hidtil, sørge for at alle henvendelser
bliver besvaret.
5. Løbsafviklingsprogram
Det er tidligere omtalt, på diverse seminarer og møder, at SD – i samarbejde med Kenneth
Mikkelsen og en Programmør Anders Thingholm – er i fuld gang med at udvikle et løbsafviklingsprogram kaldet LAP. Formålet med at benytte dette program er, at forenkle arbejdet i forbindelse med resultatvisning af løb.
Dette vil ske i en databaseform, så inddata lagres uafhængigt af mulige uddato.
Programmet kan nås via en webside og er derfor ikke afhængig af den maskine der lokalt
arbejdes på. Resultater, stillinger m.m. vises på dmusport.dk via foruddefinerede udtræk af
databasen. Udover dette bliver heatskemaer scannet så de også kan vises.
Fra dmusport.dk kan der vælges udskrifter i pdf-format.

Programmet vil blive taget i brug hurtigst muligt efter aftestning. Der lægges ud med individuelle løb, når dette er på plads tages der fat på holdmatcherne.
Det er målet, at der kan ske en visning af løb i uge 17, men der bliver først vist noget på
dmusport.dk når visningen fungerer efter hensigten. Derfor arbejdes der i en overgangsperiode med samme resultatvisning som kendes fra tidligere år.
6. Møde med microstyregruppen
Elvin informerede om møde med microstyregruppen hvor det at de var underlagt DMU
blev drøftet og der blev sat mange ting ”på plads”, ligesom reglementet omkring gæstekørere m.v. blev drøftet.
7. Reglementsændringer
Der er sket en ændring i 50cc reglementet under § 6-50.2.5 Dæk: Her skal stå max
250x10
8. Ændring på heatskema
SD finder det nødvendigt, at der ændres i heatskemaet således at der hvor der skal
noteres med et D, at dette skrives som et lille d, så det ikke vil kunne forveksles med et
0(nul).
9. Udfyldelse af heatskemaer
Det er af stor betydning, at der fremover benyttes sort pen i dommertårnet, da det er
tanken at de heatskemaer der fremsendes til SD på fax., skal lægges på nettet under
dmusport.dk.
Skal de kunne det, er det altså meget nødvendigt at alt skrives med sort, og at der ikke alt
for mange rettelser.
10. Næste møder
De 2 næste møder finder sted den 24. maj og 28. juni, kl. 17.30 på Hejse Kro.

Referent: Lissie Laursen

