Standard Dagsorden 1/7/2021 SK Speedway
Sted: VBMK
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB),
Hanne Thomsen (HT), Mette Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB), Hanne Thomsen (HT), Mette
Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB). Rudi deltog på Teams.
1. Velkomst (BB)
Brian bød velkommen og en stor tak til VBMK for at kunne låne klubhuset.
2. Økonomisk oversigt (RSH)
Halvårsregnskabet er på trapperne, og deadline for indsendelse af
afregninger o.l. er d. 7. juli.
3. HB (RSH)
Seneste referat findes på https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/06/DMUHB-Referat-04-2021.pdf
Der var bl.a. et par små ændringer til Alment Reglement.

4. Talentudvalg (HT)

Der er blevet kørt U19 semifinale i Holsted, og der gik 3 danskere videre til
finalen i Riga. Der skete uheldigvis en fejl med 2 kørere, der kom med på
afbud, og ikke var gamle nok. De fik derfor ikke lov til at starte. Dette er blevet
undskyldt over for kørerne og deres familie.
Der er kørt runder i SEC, hvor Leon og Mikkel klarer sig rigtig fint.
Der er kørt SGP kval og der gik Michelsen og Klindt gik videre til Challenge.
Til U19 par fik DK en fjerdeplads.
5. 250 ccm (HT)
Svenskerne har nu fået mulighed for at deltage i den danske turnering, hvilket
er rigtig godt. Ellers intet nyt at berette siden sidst.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (MB/BB)
Licenstallene ser ok ud. Vi er en lille smule under sidste år, og 13 % efter
2019, men det går roligt fremad. Vi udarbejder en oversigt over hvem der er
faldet fra.
DR Ultra lavede et super program, og Karin sørgede for at få Hella PW’en
med i udsendelsen og i den forbindelse har Hella venligt sponsoreret t-shirts
til alle 50cc kørere.
Statusmøde mandag den 5/7 i rekrutteringsudvalget
7. Liga-udvalg (RSH)
Der er blevet afholdt møde i Ligabestyrelsen og statusmøde med
direktørerne. Desuden er der blevet udsendt et spørgeskema til kørere,
holdledere, sportschefer og direktører i ligaen, om det sportslige i ligaen.
8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Fairton cup - Der er forslag om at afvikle Fairton Cup i forbindelse med 50cc
matcher? Der var fin opbakning ved seneste stævne, og SK bakker op om
tiltaget.
1.div. 85cc - Hvis alle klubber kan blive enige om det, så kan man godt flytte
en match. Da der i første omgang blev lavet en dispensation, var det pga en
pandemi, men denne gang er der åbent for alle. Vi holder os til reglementet.
50cc / 85cc 2022 - vi starter efter sommeren på at kigge på næste års sæson.
I September indkaldes til et åbent dialogmøde om hver turnering. Hvor mange
kørere er der derude, og hvordan ser fremtiden ud? Det er vigtigt at holde fast
i klubturneringen, klubånden og at alle konkurrerer på lige fod.
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Der blev holdt møde i tirsdags vedr. OB-matchen i Silkeborg. Desuden
afholdes et møde d. 1/7 omkring evaluering af den generelle afvikling af
matcher.

10. Kursusudvalg (BB)
Efter sommerferien kommer der et stævneleder og et TT kursus i kalenderen.
Brian B afholder G-licenskursus i Fredericia på lørdag d. 3/7.
11. Sikkerhed og miljø (LP).
APD procedure - SK godkender kontrolproceduren af APD, og bemærker at
en dispensation for APD skal være sidste udvej, og som udgangspunkt holder
en APD 5+2 år.
En dispensation gælder i første omgang 1 år, og den kan måske forlænges et
år mere efter endnu en godkendelse.
Der må køres max 3 løb, dog ikke DSL og FIM/FIME.
Træning for max 2 personer ad gangen.
Kontrolproceduren er godkendt af SK
Lydmåling
Vores lydmålerudstyr, og tilhørende kalibreringsværktøj, er godkendt til de
målinger som vi udfører.
Der vil blive lavet kontrolmålinger på 500R, Old Boys og 250CC
12. Baneudvalg (LP)
I henhold til ovenstående procedure, har SK godkendt APD'en i MSC og
HESK for sæsonen 2021. Godkendelsen er givet efter særlig inspektion af
APD og med krav om opfyldelse af godkendelsesprocedurer.
Skærbæk har fået deres bane godkendt.
13. Reglements-udvalg (LP)
De internationale aldersgrænser skal slettes fra det nationale reglement, da
de hører til i det internationale reglement..
14. Teknisk udvalg (BB)
Teknisk udvalg har gennemgang af “85cc” El speedway maskine den 3/7
15. Projekter
E-spw - der bliver afholdt et online statusmøde i udvalget mandag d. 5/7.
Udvalget følger test og udvikling af maskinen tæt.
500R - Der bliver kørt individuelle test i et par klubber, og der skal afvikles lidt
flere tests, evt. og sammen med andre. Der skal desuden indkaldes til et
møde for at blive enige om den videre vej fremad.
16. Internationale udvalg (HT)
Der bliver afholdt møde i FIME på Zoom den 11/7

17. Nyt fra kontoret (JSB)
IT opdateres - der er en forestående opdatering af IT-systemerne i DMU, og
der vil blive søgt input fra forskellige brugergrupper. I første omgang står
Løbskalenderen og RS for skud.
Der er debat med Forsvarets Ejendomsstyrelse og Miljøministeriet omkring
hhv. løbs- og træningsarealer til Enduro og Aquabikefolket.
Skadesanmeldelser bliver gjort elektroniske fra 1. august. Det bliver desuden
køreren selv der skal gøre det, og så bliver klubben automatisk informeret om
at der er sket en skade på banen. I første omgang er der igennem en formular
på hjemmesiden og medio august kommer der også et link i appen.
18. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH)
Der er Rep.møde på Bygholm Park i Horsens søndag d. 22/8 kl 8.30. Vi håber
at se jer alle. Der bliver udsendt invitationer snart.
19. EVT.
a. Klage fra Rasmus Jensen - er behandlet og Hanne sender et svar.
b. Klage fra Ole Johansen - er behandlet og Hanne sender et svar.
c. Ændring af alder på hjemmeside - Jesper opdaterer
https://dmusport.dk/speedway/om-speedway/
20. Mødeaktiviteter for den kommende periode
a. den 19/8, kl. 16.30, Sk-møde online via Teams.
b. den 22/8, kl. 08.30, Rep. møde Bygholm Park Horsens.
c. den 26/8, kl. 16.30, Sk-møde Vissenbjerg/Fjelsted,

