Speedway 03/04

Referat fra SD Møde, tirsdag den 18. maj 2004 i Odense
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Søren Kjær, Brian Kim Svendsen, Ole
Thrane, Thomas Irming og Søren Andersen – referent.
Niels startede med at byde velkommen og derefter gik man over til dagsordenen:
Dagsorden:
1) Referater:

SD 02/04
Godkendt uden kommentarer.
HB 03/04
Referat taget til efterretning.
Eliteudvalget
Referatet taget til efterretning.
2) Regnskab

Oversigt fra 1.kvartal er udsendt. Mange af aktiviteterne var ikke startet endnu, så
derfor er tallene ikke informative. Punktet gemmes til næste møde.
3) SD Runden

Micro fra 2005 – officiel anerkendelse
SD tog en diskussion af, hvor vidt der skal køres om et DM i Micro. SD var enige om at
anerkende, at der køres om DM i Micro fra 2005. Handlingsplan for, hvordan klassen
implementeres udarbejdes. Tovholder for denne er Brian.
Støjmåling i klubberne
Søren Kjær har deltaget i et møde i Miljøorganisationen. Søren gjorde opmærksom på,
at det længe har stået i en del klubbers miljøgodkendelse, at de skal føre egenkontrol
under træning. Det er Sørens indtryk, at denne kontrol ikke sker alle steder. SD beder
klubberne om at få igangsat disse.
SD opfordrer klubberne til at indkøbe udstyr sammen.
Måleudstyret kan erhverves fra cirka kr. 3.000,Thomas Irming påtog sig at undersøge billigere løsninger.
Diverse dommerrapporter
Kronjyllands Speedway Club har protesteret over, at en af klubbens kørere ikke fik lov
til at starte i omkørslen efter at han havde berørt startsnoren i en DSL-Match. SD giver
klubben medhold i dette og protestgebyret tilbagebetales.
Nogle dommere har ikke modtaget deres licens. Dette skyldes, at deres klubber ikke
har indsendt fornyelseslister til DMU’s kontor.
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SD har konstateret, at nogle klubber har udarbejdet deres egne officialskilte. Såfremt
man gør dette skal farverne fra DMU’s skilte respekteres.
Det er kommet SD for øre, at der i Old Boys er lavet særregler, som ikke er i
overensstemmelse med reglementet. Dette accepteres ikke.
Nyt fra TA:
Pressemeddelelse fra Fredericia, hvor Bent Juul Larsen figurerer som assisterende
holdleder. Dette er ikke foreneligt med hvervet i TA. SD har taget aktion på sagen og
sikret, at Bent ikke har en dobbeltrolle, hvor Bents beslutningskompetence bliver draget
i tvivl. Bent Juul har overfor SD tilkendegivet, at hans hovedinteresse ligger i TAhvervet.
SD besluttede at tilføre TA ekstra arbejdskraft ved indsætte Elvin Rasmussen.
Reglement 1-05 omkring ligaværdi
Henvendelse fra Iver Sørensen, Outrup Speedway Club. Der er forståelsesproblemer
omkring dette punkt. Paragraffen skal omskrives, så den ikke kan misforstås. Det er
TA’s opgave at komme med en ny formulering.
Tilmelding ved indv. stævner
Henvendelse fra Bjarne Sørensen om, at det er svært at få de individuelle stævner til at
løbe rundt. Det blev besluttet, at minimumsbeløbet for træningsstævner for 80 cc
sættes op til kr. 175,-.
4) Breve

Brev fra Annette Vesterskov omkring afbud til et løb fra Leon Madsen. SD meddeler
Annette, at der ikke er sket nogen procedurefejl eller fejl fra Leons side.
5) Nordisk møde

SD har fremsendt et dagsordenpunkt til mødet. SD pointerer, at de beslutninger der
tages på mødet, skal følges. Kommer dette ikke til at ske, ønsker SD ikke at deltage
længere.
6) DM finaler

Der var enighed om at seede til U 19-21 DM. Niels tager kontakt til Jacob Olsen, som
ifølge aftale skal inddrages.
Omkring DM A er det tidligere besluttet, at der til næste år skal køres kvalifikation
ultimo april og selve finalen senere på året.
7) Klubtrænere contra kraftcentre

Niels Munk har overfor Eliteudvalget tilkendegivet, at Kraftcentrene ikke er aktuelle i
speedway. I stedet ønskes at prioritere klubtræning lokalt. Niels Munk, Lissie Laursen
og Søren Andersen udarbejder et koncept.
8) Aktivitetslisten

Listen blev gennemgået og revideret. Listen er et internt arbejdspapir.
9) Næste møde

Næste møde blev fastsat til torsdag den 12. august klokken 17.00 på Hotel Scandic i
Odense.
10) Eventuelt

Kristian Lund har meldt afbud til 4. runde af Junior Verdensmesterskaberne i Finland.
SD anser dette for en grov forseelse og idømmer derfor Kristian en køredags
karantæne. Jævnfør reglements paragraf 1-3.03. Karantænedagen er den 6. juni.
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Henvendelse fra deltagerne ved Junior EM i Polen, som blev overrasket over, at de
ved ankomsten til Polen blev præsenteret for kørerbetaling og et andet dyrere hotel
end det, der var anført i tillægsreglerne. SD besluttede at de berørte kørere ydes et
tilskud på kr. 1.500,Henvendelse fra Munkebo Kommune, som vil mødes med Munkebo Speedway Club
og DMU. På Dagsorden er banen i Munkebo og klubbens fremtidsplaner. Fra DMU
møder Henrik Nørgaard og Niels Munk.
Henvendelse fra HOSK om økonomisk støtte til U 19-21 kval. SD ser sig ikke i stand til
at yde støtte, men vil se positivt på tildeling af løb i 2005.
Udsendt den 10.juni 2004
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