Referat SK-møde Speedway d. 8. oktober 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 Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), Jess Haahr Nielsen
(JHN), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Referent: Jesper Søe Bergmann
1. Velkomst ved formanden. Leif var desværre forhindret af arbejde.
2. Økonomisk oversigt (RSH) - Intet nyt siden sidst.
3. HB (RSH)
a. Der blev ved seneste HB møde debatteret hvordan man kunne sikre
indløsning af licenser for 2021-sæsonen, og om aktiviteter henover
vinteren kan være med til at fastholde kørere i klubberne.
b. Dennis Bechmann har startet en proces for risikostyring i DMU, og han
har udarbejdet en risikovurdering for DMU, som en række personer er
blevet bedt om at udfylde. Der vil nu blive samlet op på hvilke tiltag der
skal indføres for at stå bedre rustet i fremtiden.
4. Talentudvalg (RSH)
a. Der var Teams møde d. 07/10 hvor sæsonen blev vendt og der var
dialog om forberedelserne til den kommende sæson.
b. Hvis vi kigger på resultaterne for sæsonen, så er det tilfredsstillende,
som godt kunne have været bedre. Men der er store lyspunkter, med et
VM sølv i langbane til Kenneth Kruse Hansen. Sæsonens sidste
medaljer skal uddeles i Lublin næste weekend, hvor der afvikles SON,
og der er forventninger til et bedre resultat end de sidste par år.
5. 250 ccm (RSH)
a. Turneringen sluttede med Bastian Pedersen som suveræn vinder,
William Drejer blev 2ér og Nicklas Aagaard blev 3ér. Der blev
desværre ikke så mange oplevelser uden for grænsen denne sæson,
dog blev det til en tur til Tjekkiet, hvor de danske drenge også gjorde
en god figur.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)

a. Licenstal 2020. Brian har kigget på rekruttering kontra fastholdelse, og
der en temmelig stor gennemstrømning af medlemmer. Det bør derfor
undersøges hvorfor folk falder fra. Brian er gået i gang med at kontakte
folk der ikke har fornyet licens i år
b. Gyldighed af licenser efter 1. aug. SK vil kigge på hvordan man kan
indføre en ordning hvor licensen for 50cc kan gælde det følgende år.
c. Der blev afholdt møde i Speedway Kids med eksterne ressourcer den
26/9, hvor der blev kigget på mange spændende nye tiltag. Der blev
blandt andet debatteret positive effekter for personer med ADHD, ift
inklusion i sporten.
D. 19/10 starter virksomhedspraktikanten, Louise, i et 4 ugers forløb,
hvor hun bl.a. skal udarbejde en event manual til brug ved fx. åbent
hus arrangementer.
Der vil blive arbejdet på at invitere til online møder i foråret for
interesserede forældre, som gerne vil vide mere om sporten inden de
sender deres børn afsted.
Der blev desuden talt om at løbecykler/cykler kunne være en sjov og
tryg måde for de helt helt små at starte karrieren i sporten på. Det
kunne så være på en endnu mindre bane.
d. Aldersgrænser - hvorfor har vi øvre grænser på mikro? Der bliver
kigget på om aldersgrænsen skal fjernes. Det vil sandsynligvis være en
naturlig overgang, men hvis man har lyst til at køre, skal man da have
lov til at køre.
e. Klubtræner light - kunne man uddanne nogle unge mennesker, som
selv har kørt til at træne de helt små. Det kunne være et endagskursus,
hvor man kan drage glæde af det venskab og de evner, som nogle af
de unge har.
f. VR Film status - der er blevet filmet en masse til en træning, og nu skal
det “bare” redigeres.
g. Old boys hvordan får vi flere i gang. Brian og Rudi vil invitere OB
folkene til et møde om hvilke udfordringer og løsninger der findes.
7. Liga-udvalg (RSH)
a. Der er indkaldt til et møde d. 28/10 vedr. den nye sæson samt
manglende oplevelser for den forsvundne sæson.
8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
a. Pointfordeling DT 50cc. Der blev snakket om det er den korrekte
pointfordeling ved løb, da der hurtigt kommer til at være stor afstand fra
første til sidstepladsen. Det blev dog besluttet at det ville man nok
aldrig helt kunne undgå, og da toppen lå relativt tæt, har der været

spænding om det endelige resultat.
b. Turneringen er veloverstået, og til trods for, at vi kun fik kørt en halv
turnering, så har der været mange gode matcher i alle klasser. Tak til
kørerne, forældre, officials, mekanikere og ikke mindst klubberne, for at
vi kunne få afviklet alle disse løb, også selvom der var Corona
udfordringer undervejs. Tillykke til alle vinderne og tak til alle for
kampen i 2020.
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
a. Vi indstiller endnu engang Jesper Steentoft som dansk FIM dommer.
b. Dommerudvalget er repræsenteret til reglementsmødet d. 25/10 for at
give input til strukturen på reglementet.
10. Kursusudvalg (BB)
a. Der er ved at blive planlagt datoer for vinterens kurser, og de vil
komme i kalenderen når de ligger fast.
b. Der skal findes en dato for afholdelse af et online kursus for
undervisere i G-Licens.
c. Kursusmaterialerne skal opdateres.
11. Baneudvalg (LP)
a. Der vil til de kommende klubmøder blive snakket om hvilke
udfordringer klubberne kan se ift banesyn i 2021, så vi undgår
overraskelser i marts måned. Banesynet skal betragtes som en hjælp
til at leve op til lovkravene, og derfor kan vi lige så godt hjælpes ad.
b. Vi vil desuden kigge på en ensretning af banesynsprocessen, så der
ikke opstår tvivl om hvem der gør hvad ude på banerne.
12. Sikkerhed og miljø (LP).
a. Der blev gennemført en lydmåling til DM 85cc Glumsø, og alt forløb
fint.
13. Reglements-udvalg (LP)
a. Møde i reglementsudvalget 25. oktober i Elbohallen. Der vil være
deltagelse af: Thorkild, Bjarne Sørensen, Bent Thomadsen, Svend
Jacobsen, Jesper (sekretariatet), Leif og Brian. Der vil blive hentet
inspiration fra det nye Alment Reglement og MX-reglementet, som
begge har været igennem en anbefalet opdatering af rækkefølgen.
Svend og Bent deltager kun omkring ny opbygning af reglement, som
sandsynligvis vil blive delt op i kategorier 50cc-85cc-250cc-500cc.

14. Teknisk udvalg (BB)
a. Der har været afholdt et møde og en god dialog omkring reservedele i
PW, tak til dem der deltog på mødet.
b. Potter til Old Boys. SK har haft en god dialog omkring udstødning, og
det er blevet besluttet at der for 2021 vil blive tilladt at OB kan køre
med potter fra 2015 og frem (FIM homologerede potter). Det er dog
kørernes eget ansvar at maskinen ikke støjer for meget, og der vil i
løbet af sæsonen blive udført støjmålinger til OB løb.
15. Internationale udvalg (RSH)
a. Hanne Thomsen deltager i FIM-Europes kongres i starten af
november. Denne vil blive afviklet online.
16. Nyt fra kontoret (JSB)
a. Klublederuddannelsen. Der er blevet afviklet en indledende runde med
input fra udvalgte klubber. Næste skridt bliver at der ultimo november
vil blive afholdt 3 zoom-møder hvor der vil blive arbejdet med hhv
rekruttering, fastholdelse og klubledelse. Datoer følger.
b. App’en der kan bruges til visning af klubmedlemsskab, licenskort og elearning er så småt oppe at køre. Der skal yderligere udvikles nogle
småting på den, blandt andet et nyhedsmodul, hvor man kan udsende
nyheder til prædefinerede grupper - fx speedwaykørere.
App’en skal afløse de printede licenskort fra årsskiftet. Der vil dog
stadig kunne bestilles et plastickort for kr. 100. App’en kan allerede nu
findes i App store og Google Play ved at søge på Danmarks Motor
Union og logge ind med licensnummer og adgangskode.
17. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH)
a. Der vil blive afholdt klubmøde d. 24. oktober i Holsted.

18. EVT.
a. Næste møde d. 5. november.

