Referat SK Speedway 15.04.21
Sted: Online
Deltagere: Brian Berthelsen (BB), Jess Haahr Nielsen (JHN), Mette Bergenhagen
(MB), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB). Afbud fra Rudi og Leif.
Referent: JSB

1. Velkomst ved Brian Berthelsen.
2. Økonomisk oversigt
Intet nyt siden sidst, der er stadig begrænset bevægelse på vores konti.
3. HB (BB)
a. https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/04/DMU-HB-Referat-022021.pdf
4. Talentudvalg (RSH)
Der er netop afviklet EM /VM kval i Esbjerg og det forløb supergodt.
Der er stor aktivitet her i sæsonstarten med div. samlinger, hvor der har været
stor opbakning fra klubberne omkring dette.
5. 250 ccm (HT)
Det ser ud til at samtlige kørere deltager i hele serien, hvilket er rigtig positivt.
Der er desuden dialog med Sverige om de fælles løb og antal af deltagere.
Første løb køres i weekenden i Glumsø, og det bliver godt at komme igang.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)
Der har været et afholdt et statusmøde i udvalget omkring de igangsatte
projekter.
7. Liga-udvalg (RSH)
Det har d. 10/4 været første møde med den nye liga bestyrelse. Det var et
rigtig godt indtryk dette efterlod sig, hvor der er kommet nogle rigtig gode
eksterne profiler ind i bestyrelsen. Der er påbegyndt dialog om at forlænge
samarbejdsaftalerne med Dansk Metal og TV-2. Se nyheden om den nye
bestyrelse her: https://dmusport.dk/dansk-speedway-gasser-op/
8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg (RSH/HT)
Der bliver inviteret til klubmøde i starten af næste uge med 1. div 85cc
klubberne, da der er udfordringer med at kunne stille fuldtallige. Hanne og
Thorkild inviterer.

9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Der har været afholdt et Team´s møde i dommerudvalget, hvor man
besluttede sig, at man skulle udsætte dommerseminaret. Dette er nu flyttet til
d. 9/5 med håb om ændringerne i vores restriktioner fra regeringen. Der er
sendt reglementsændringer samt fortolkninger ud til dommerne.
10. Kursusudvalg (BB)
Der er blevet afholdt 3xG, 1xTK og 2xTT online, og der har heldigvis været
god feedback på det.
11. Baneudvalg (LP)
Der bliver arbejdet på om man kan lave en DMU godkendelse af airfence, så
vi ikke er afhængige af FIM og tidsgrænser. LP indkalder SK til møde om
dette.
12. Sikkerhed og miljø (LP).
Der har været efterspørgsel på et Miljøofficialkursus. Kurset ligger som elearning og kan tages af alle klubmedlemmer efter behov, ved at logge ind
med sit normale licensnummer og password. Kursus
13. Reglements-udvalg (LP)
Det er besluttet, at det er dommeren der skal kontrollere udenlandske køreres
starttilladelse i forbindelse med individuelle åbne stævner.
Thorkild Vestergaard deltog kortvarigt for at forklare et par oplæg til nogle
reglementsændringer/rettelser i turnering. Disse vil nu blive sendt til
juraudvalget for godkendelse.
14. Teknisk udvalg (BB)
Der skal sendes TK-folk til de internationale løb i DK d. 19/6 i Holsted, d. 7/8 i
Vissenbjerg og d. 11/9 i Vojens.
15. Internationale udvalg (RSH)
Intet nyt
16. Projekter
Der er testdag hos Odin lørdag d. 17/4, hvor der vil blive testet de
nedenstående 3 maskinklasser
i.
El-Speedway
ii.
190cc
iii.
500R

17. Nyt fra kontoret (JSB)
Der er ved at blive kigget på automatisk fornyelse af klubmedlemskab. Det er
ikke sådan lige til, med den nuværende opbygning, så inden vi arbejder videre
med det, vil vi gerne høre fra klubber der kunne være interesserede i en
sådan løsning.
18. EVT.
Næste møde d. 6. Maj.

