Dagsorden 21.01.2021 SK Speedway
Sted: Teams
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT), Svend Jacobsen (SJ) og Jesper
Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT), Svend Jacobsen (SJ) og Jesper
Søe Bergmann (JSB)
Referent: JSB
1. Velkomst (RSH)
Formanden bød velkommen til årets første SK-møde. Vi er stadig udfordrede
på forsamlingsforbuddet, så vi fortsætter naturligvis møderne online.
2. Økonomisk oversigt (RSH)
Vi kom ud af 2020 med et minus på ca. 13.000, som er ok i forhold til den
stramme situation 2020 satte os alle i. Der har været stor ros til regnskabet,
og budgettet for 2021 er også godkendt.
3. HB (RSH)
Der bliver i øjeblikket arbejdet på at finde alternative måder at afholde
repræsentantskabsmødet i starten af marts. Da vi bestræber os på at afvikle
det fysisk, bliver det pt overvejet at flytte mødet til august måned.
Frister for opstilling er stadig gældende, men der skal først vælges nye
medlemmer til det fysiske møde.
4. Talentudvalg (RSH)
Der er blevet sendt kalender ud for samlinger og testmatcher til truppen.
5. 250 ccm (og Langbane)
Vi ville gerne afholde et møde for 250cc og Langbane, men
forsamlingsforbuddet tillader det ikke pt. I stedet vil vi bestræbe os på at
afholde et onlinemøde inden alt for længe, så vi ikke kommer for langt hen på
sæsonen.
Umiddelbart er der 10-12 kørere i 250cc turneringen
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)
Der blev afholdt online-møde med rekrutteringsambassadørerne fra klubberne

den 19/1, og der er en god aktivitet og gode ideer i gruppen. Der blev
præsenteret en tjekliste som klubberne kan bruge i forbindelse med åbent
hus. Desuden var vores virksomhedspraktikant, Louise, med, og hun
præsenterede sine fund undervejs.
Det overvejes at få produceret nogle korte introvideoer til forskellige ting ifm
sporten. Det kunne fx være stempelringe og andet vedligehold af maskinen.
Vi vil sende Louises og Mettes præsentation ud til klubberne, der vil blive
afholdt et opfølgende møde, hvor klubberne kan komme med input til det
fremsendte og ikke mindst hvordan vi løfter rekrutteringen sammen. Vi vil på
det opfølgende møde lægge op til at nedsætte en arbejdsgruppe der kigger
på hvordan vi løfter åbent hus og andre events, det kræver dog at der på
mødet er opbakning til dette og at der er kandidater til at gå ind i en sådan
arbejdsgruppe.

7. Liga-udvalg (RSH)
Thorkild har hjulpet med at gøre DSL-reglementet færdigt. Der vil i 2021 blive
kørt en halv turnering, med en Liga Cup sidst i maj måned. Kalenderen er
også på plads, inkl. aflysningsdatoer.
8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Der vil i år blive kørt en fun cup for kørerne i 2.div 500cc, og vi håber at der vil
være opbakning til at deltage i disse løb.
Kalenderen er stort set klar til Danmarksturneringen. Det er en tæt kalender,
og Hanne arbejder hårdt for at få de sidste datoer på plads.
85cc kommer til at køre både lørdage og søndage, da divisionerne ellers ikke
kunne gå op.
Det er også lykkedes at få et 250cc Nordisk Mesterskab ind i kalenderen.
HUSK at tilmeldingsfristen for 50cc er 1. februar
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Planlægningen af dommerseminaret er så småt startet op. Datoen er stadig
13. marts, men for en sikkerheds skyld, vil vi kigge på mulighederne for at
afvikle det online inden sæsonstart.
10. Kursusudvalg (BB)
Kursuskalenderen er stadig sat i bero pt, men vi kigger på mulighederne for at
afholde kurserne online.
Der vil blive sendt en rundspørge til klubberne om hvilke kurser der er brug
for.

11. Baneudvalg (LP)
Der vil i 2021 blive lavet en lidt mere klar procedure for hvad der skal ske med
dokumentationen fra banesyn. Hvem der gør hvad og hvor vi gør af det.
Jesper og Leif aftaler en IT løsning, hvor vi kan opbevare dokumentationen.
Leif kontakter desuden banesynsfolkene fra 2020, da de alle var rigtig
dygtige, og der skal lægges en plan for banesyn 2021.
12. Sikkerhed og miljø (LP).
LP laver et skriv om APD til klubberne, hvor der bliver informeret om reglerne
for registrering af moduler i APD.
13. Reglements-udvalg (LP)
Der bliver arbejdet hårdt på at gøre reglementet færdigt. Det har været en stor
omgang i år, da der har været mange ønsker til en ny struktur i reglementet.
Denne er snart på plads, og vi er så småt gået igang med at indskrive
rettelser og tilpasninger til årets turnering.
1 minutsreglen blev debatteret, og vi vil gerne fortsætte den. Vi vil foreslå at
klubberne har et 1. minuts skilt der kan vises ved starten, når det er relevant.
Så kan startmasterassistenten vise skiltet, mens startmaster er ved at gøre
klar til omstart.
“Betaling til Kørere” blev også debatteret om det skal indgå i et reglement. Det
blev besluttet at lade det stå lige foreløbig, for at sikre at kørerne får
deltagergebyr igen ved fx aflysninger.
Der blev snakket om alderen ift retslige forhold. Er det 18/15 år? Vi
undersøger sagen i DIF.
Der var en kort debat om ændring af fristen for indløsning af licens. Der var
enighed om at fastholde den til 1. april.
14. Teknisk udvalg (BB)
Air Jacket - Nakkekrave - Udlændinge.
Vi ville gerne stille krav til alle om at køre med nakkekrave, men FIM- og
forsikringsregler forhindrer os i at gøre dette over for udlændinge. Sidste år
blev det formuleret at alle med dansk pas skulle køre med nakkekrave. I år
omformulerer vi det til at alle med dansk klubmedlemskab og dansk licens
skal bære nakkekrave. Det skal her bemærkes at turneringscertifikatet ikke er
at betragte som en licens.
15. Internationale udvalg (RSH)
Svend Jakobsen deltog i dette punkt og informerede om sidste nyt på
internationalt plan. Tak til Svend for spændende input.

16. Nyt fra kontoret (JSB)
Boardplace er opsagt, da Sharepoint bliver implementeret i DIF regi.
Sharepoint har mange af fordelene fra Boardplace, og en del ekstrafunktioner,
som vi ikke har haft før, og som vi har haft brug for. Planen er at vi her kan
samle og dele dokumenter fra diverse kommissioner, udvalg og nævn.
Licensapp’en er blevet indført og den virker umiddelbart rigtig fint. Der har
været et par sære fejl, men de er blevet rettet. Blandt fordelene i appen er
bl.a. at vi kan sende mere målrettede nyheder og information ud. Vi kan også
have informationsvideoer og kurser liggende, og vi undgår en særdeles
manuel proces med at printe plastickort ud og sende dem til klubberne, hvor
de forsvinder i posten eller kommer retur med forkert adresse. Man kan stadig
køre på sin licenskvittering, hvis man ikke har en smartphone.
17. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH)
Intet nyt siden sidst.
18. Projekter
El Speedway. Brian har jævnlig kontakt til Michel Riis og vil invitere til et møde
med ham og Svend Jacobsen, for at få sat det ordentligt i gang.
190cc er blevet debatteret og vi vil gerne se hvordan test’s forløber i 2021.
Brian kontakter Kenneth Emil om 2021.

19. Eventuelt
Næste møde afholdes d. 11. februar på teams
Der er ledige pladser i SK ved valget på repræsentantskabsmødet, da Rudi
og Jess stopper. Vi opfordrer derfor klubberne til at kigge efter potentielle
kandidater der vil være med til at sætte retningen for Dansk Speedway
fremover. Frist for opstilling er medio februar.
Ungdomsringen/LUKS. Motocross har et godt samarbejde med
Ungdomsringen, og vi lægger os i slipvinden af deres samarbejdsaftale. Det
vil være fint at have et tættere samarbejde, men det er umiddelbart kun på
Fyn der er aktivitet. Hvis der er nogen der har kendskab til andre steder, må
de gerne kontakte Jesper på DMU’s sekretariat.

