Referat SK Speedway 6/8/2020
Sted: Fjelsted
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: Rudi, Leif, Brian, Jess, Hanne og Jesper (referent)
1. Velkomst (RSH)
2. Økonomisk oversigt (RSH)
Vi har lige nu et minus på ca. 75.000 kr. men den alm. drift er ca. i nul. Det er
udgiften til Elite og talentarbejde på 87.500 som trækker regnskabet i minus.
Ellers ser de øvrige indtægter og udgifter fornuftige ud.
3. HB (RSH)
Intet nyt siden sidst
4. Talentudvalg (RSH)
- Der har løbende været samlinger i 85, 250 og 500 ccm
- Der køres EM i 85 ccm i weekenden, hvor vi forventer gode resultater
- Der påbegyndes også div. finaler og kval løb i U19, U21 og SGP
- Det blev til 3 danskere i top 6 ved EM, Leon Madsen kørte en
sølvmedalje ind, Mikkel Michelsen blev nr. 4 og Nicki Pedersen nr. 6
- Der er blevet kørt EM i græs, hvor Jacob Bukhave sluttede som bedste
dansker.
5. 250 ccm
Der er kørt 2 afd. af DM. Der er på opfordring fra forældrene i denne klasse,
blevet indkaldt til et møde, som foregår på mandag i Vissenbjerg. Hanne og
Rudi deltager.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)
Vi mangler pt. 39 licenser i speedway i forhold til sidste år. Dette svarer til en
nedgang på 12% så der venter os alle et stort stykke arbejde i fremtiden, for
at indhente det tabte, men også udvikle det fremadrettet. Dette kan kun ske
med stor hjælp fra alle vores medlemmer og klubberne.
FMK har afviklet et åbent hus arrangement i samarbejde med speedway kids,
dette var en kæmpe succes med mange glade besøgende.
SMK har haft en foreningsdag i samarbejde med andre foreninger i Tønder
Kommune, her er der også håb og nye kørere på vej. Begge super gode
måder at profilere vores sport på, og vi kan kun appellere til, at flere klubber
tager lignende tiltag i brug, når vi nu gang i det hele igen.

Speedway Kids vil stadig gerne hjælpe klubber der har interesse i at afholde
nogle arrangementer.
7. Liga-udvalg (RSH)
Der har løbende været afholdt møder henover sommeren, og man afventer
stadig, om man kan hæve tilskuere antallet til min. 1000, for så er 5 klubber
klar til at starte op. Esbjerg og Grindsted har meldt fra, da de føler, at det er
for stor en risiko, for at starte, så de gør sig klar til 2021. Men som
smittetrykket og muligheden for en evt. anden bølge af Corona ser ud lige pt,
så er det meget tvivlsomt, hvad fremtiden bringer for liga speedway i 2020,
men vi afventer indkaldelse til et nyt møde ca. medio august.
8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Intet nyt siden sidst.
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Det kører pt. fint med dommerpåsætning og der er dommere klar som
reserve, hvis der opstår huller.
10. Kursusudvalg (BB)
Der bliver afholdt stævnelederkursus i Vissenbjerg 17/8 - se
kursuskalenderen for tilmelding kursus.dmusport.dk
Der vil snarest muligt blive udarbejdet en kursuskalender for vinterens kurser.
11. Baneudvalg (LP)
Det pointeres at hver enkelt klub skal holde et overblik over alderen på de
enkelte sektioner af air-fence. Det anbefales at bruge det skema som Leif har
lavet, da det selv regner den resterende levetid ud.
12. Sikkerhed og miljø (LP).
Intet nyt siden sidst
13. Reglements-udvalg (LP)
Der bliver indkaldt til møde i reglementsudvalget møde ultimo september.
14. Teknisk udvalg (BB)
Intet nyt siden sidst
15. Internationale udvalg (RSH)
Ingen møder siden sidst. Der bliver arbejdet på højtryk fra FIM, for enten at
aflyse løb, eller finde nye muligheder for afvikling, men det er ikke en nem
opgave.

16. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH)
Vi har afviklet DM 1 som også var EM kval i 85 ccm. Stor ros til Glumsø, som
på flere måder var udfordret med opgaven, og tak til de aktive for deres
forståelse herom.
Der er også afviklet en DM semifinale i 500 ccm. Det blev kørt onsdag i
Outrup, som med de bedste Corona foranstaltninger fik afviklet et godt og
sikkert løb.
17. EVT.
Næste møde afholdes d. 3. september 2020

