Referat 3. december 2020 SK Speedway
Sted: Online
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: RSH, BB, HT og JSB
Referent: JSB
1. Velkomst (RSH)
Formanden bød velkommen til årets sidste møde, som igen var et online
møde på Teams.
2. Økonomisk oversigt (RSH)
Det ser ud til, at vi lander tæt på 0 i vores regnskab, og det er rigtig godt gået,
i en tid, hvor der løbende har været udfordringer.
3. HB (RSH)
Se referatet på https://dmusport.dk/organisation/referater-i-dmu/referater-frahovedbestyrelsen/
4. Talentudvalg (RSH)
Landstrænerne er igang med de forskellige bruttotrupper til 2021: A trup, U23,
U21 og U19. Der vil blive afholdt et planlægningsmøde i uge 50 vedr. den
videre planlægning.
5. 250 ccm
Møde med kørerne i januar, med forventningsafstemning ift. YDS og antal af
løb, samt hvor er vi pt. med forventet antal aktive i 2021.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)
Intet nyt siden sidst. Louise har fremlagt en fin præsentation med mange gode
ideer og tiltag ifm rekruttering. Vi vil nu kigge på hvordan vi får det
videreformidlet til og implementeret i klubberne og Speedway-Kids.
Vi vil i 2021 kigge på hvordan vi får skabt et tættere samarbejde med
klubberne omkring rekruttering og fastholdelse.
7. Liga-udvalg (RSH)
Der har været et møde den 14/11 hvor klubberne sammen med SK og DMU,
alle var enige om, at sporten ikke kan tåle, at vi ikke får kørt i 2021, så derfor
bliver der lavet en plan for, hvordan ligaen bliver kørt, ud fra de restriktioner
der nu engang må være.

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Holdtilmelding til den kommende sæson er afsluttet for 500 ccm og 85 ccm
DT. Der har været et par møder med 1. divisionsklubberne i 85 ccm og med
godt samarbejde og forståelse fra klubberne, har vi igen fået samlet 4 hold til
1. division, så det er dejligt vi stadig her kan køre en holdturnering. Når det så
er sagt, så skal vi allerede tidligt på sæsonen næste år, hurtigst muligt have
kigget på en ny måde at lave en 85 ccm turnering ud fra antallet af kørere.
Dette vil ske i samarbejde med klubberne og TA/SK
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Intet nyt, der indkaldes til et Teams møde først i det nye år vedr. dommer
seminar samt dommerpåsætningen til 2021
10. Kursusudvalg (BB)
Dommerseminaret bliver rykket til d. 13. marts, for at mindske chancen for
corona-aflysning.
Øvrige kurser (TT, TK og S) vil måske også blive rykket til senere på
sæsonen af samme årsag. Der vil desuden blive kigget på om man ville
kunne afholde flere små kurser med færre deltagere.
Der undersøges muligheder for et kursus til kørerne ved klasseskift fra 85 cc
til 250/500 cc.
11. Baneudvalg (LP)
Intet nyt siden sidst
12. Sikkerhed og miljø (LP).
Intet nyt siden sidst
13. Reglements-udvalg (LP)
Der kommer enkelte reglementsændringer, som kan muliggøre en 1. division
85 ccm. Der vil igen være flere 85cc finalerunder, men der vil blive kigget på
en nomineringsliste til finalerne, samt der i stedet, kun vil være 2 wildcards
som vil blive tildelt pr. runde.
Metal speedway league har også sendt et ændringsforslag til DSL for 2021,
der forventes dog stadig nogle ændringer herfra.
U21 vil der blive kørt 3 runder som hhv. EM-kval, VM-kval og finalerunde.
Test af nye maskintyper: Der er udarbejdet en blanket der giver mulighed for
test af nye maskintyper (heriblandt 190cc, elektriske maskiner og flat track),
både til træning og i løbssammenhæng. Blanketten skal lige godkendes af
juraudvalget, inden den bliver officiel.

14. Teknisk udvalg (BB)
Intet nyt siden sidst.
15. Internationale udvalg (RSH)
FIM/FIMe, der har været afviklet online møder, og der arbejdes på en
international kalender. Svend har deltaget i ISLB møde hvor der er stor debat
om de internationale ligaer i fremtiden. Vi følger denne udvikling tæt.
Internationale arrangementer 2021. Der arbejdes på at finde en arrangør til
Nordisk finale U19.
SGP vil blive kørt i Vojens d. 11/9.
Vissenbjerg har meldt sig som 85cc arrangør til EM 85 cc
Outrup havde søgt Challenge, men stort set alle internationale
arrangementer, som var lagt i 2020, er flyttet til samme baner og nye datoer i
2021, derfor fik vi ikke flere arrangementer.
16. Nyt fra kontoret (JSB)
Kravet om baneprøve bortfalder, og derfor vil nogle af de teoretiske
spørgsmål fra baneprøven blive rykket over i den sikkerhedstest, som skal
bestås i forbindelse med licenskøb.
17. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH)
Der er afholdt møde med Herning Speedway klub.
18. EVT.
Repræsentantskabsmøde 2021. Der vil blive en eller flere ledige pladser i SK
til det kommende repræsentantskabsmøde, og klubberne opfordres til at
kigge i baglandet efter mulige kandidater.
190CC: Med den nye testblanket, vil der blive åbnet op for testkørsler og
træningsløb for en 190cc maskine - se pkt. 13 vedr. reglementsændringer.
Næste møde: 21. januar

