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Referat fra regionsmøde på F. K. Banen d. 1. oktober 2009
Tilstede var: Per Birkeslund, OKM, Michael Krassel, Sanderum, Jannick Sørensen, Sanderum, Claus
Hugger, F. K. Banen og Peer Bjørnskov Madsen, Tommerup, medl. af LUKS arbejdsgruppe (ref.)
1. Godkendelse af referat
Referatet fra regionsmødet afholdt d. 7.2.2009 blev godkendt, dog med bemærkning fra Claus
Hugger om at en sætning i teksten omkring Odense Kommunes overtagelse af forsikringsforholdene
for Klubberne i Odense, måske ikke var helt korrekt formuleret.
2. Nyt fra arbejdsgruppen
PBM refererede fra mødet i LUKS Arbejdsgruppe afholdt d. 26. maj på Hvorup banen. PBM gjorde
opmærksom på LUKS konference som afholdes d. 6 – 7. februar 2010 og opfordrede alle til at deltage
i arrangementet. ”Spiseseddel” blev omdelt til alle klubber.
3. Racetracker
Vi har i sæson 2009 forsøgt at bruge Racetracker til afvikling af alle 3 DM. Kval. afdelinger. Det har
givet os visse opstartsproblemer, hvorfor vi er enige om at spørge LUKS Sekretariatet om ikke vi kan
få særundervisning i brug af Racetracker på FYN, således at vi kan få tingene til at ”køre” i 2010.
Det er foreslået at vi f.eks. tager en lørdag formiddag i løbet af 1. kvartal af 2010, og slutter af med en
bid brød! PBM tager kontakt til LUKS Arbejdsgruppe og aftaler yderligere!
4. Afvikling af stævner i sæson 2009
PBM gjorde status over afviklede stævner i 2009. PBM tager sin opgave som ansvarlig LUKS
repræsentant alvorligt. Derfor har der i 2009 været skærpet opmærksomhed på bl.a. antallet af
flagfolk og om der er samaritter til de officielle LUKS stævner. Til disse stævner har forholdene være
OK!
Men der er desværre kritik af klubstævner, hvor PBM ikke har deltaget som kontrolfunktion, og hvor
nogle mener at f.eks. antallet af flagfolk har været mangelfuldt, ligesom det ikke har været helt klart
hvem der har haft opgaven som samarit! Derfor skærpes PBM´s opmærksomhed i sæson 2010
omkring disse forhold, og der bliver iværksat og håndhævet følgende meget firkantede regler:
•

PBM tager kontakt til Dansk Røde Kors i Vissenbjerg, og ansøger på vegne af alle klubber, om
deres assistance som samaritter til alle stævner i sæson 2010! Faktura fremsendes til klubberne!

•

PBM dukker op til alle stævner og undersøger om der er bl.a. flagfolk m.fl. på plads i forhold til
det gældende reglement – Er der ikke det, vil stævnet blive aflyst!
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5. Oprykning til klasse 6 samt kørenummergivning i cross
PBM orienterede om hvilke crosskørere der på baggrund af resultater i 2009, rykkes op i klasse 6
Liste er vedhæftet dette referat.
Claus Hugger ønsker et punkt til behandling i arbejdsgruppen: Ønske om at bevare det samme
kørenummer (motocross) i ens LUKS-karriere styret centralt. Gør det lettere for alle måske bortset
fra sekretariatet. Eller bare klassevis. – PBM tager spørgsmålet med til næste møde i arbejdsgruppen
6. Nyt fra klubberne
I Sanderum Knallertklub har man i 2009 haft ca. 25. medlemmer. Klubben bærer præg af at have
mange enlige forsørgere som ikke har de store økonomiske midler til deres børns fritidsaktivitet,
men på trods af dette, har man alligevel oplevet at 2009 har været et godt år.
OKM har ca. 80 medlemmer, og har haft stor succes med at deltage i markedsdage som afholdes i
Skibhuskvarteret, hvor klubben kan præsentere sig.
F.K. Banen har ca. 40 medlemmer og kan konstatere at der er ”grøde” i interessen for at køre
Speedway. Klubben har haft 2 indbrud , som man forsøger at sikre sig i mod.
Tommerup har haft 71 meget aktive medlemmer. Alle unge er stort set på banerne på alm.
træningsaftener. Deres forældre er meget aktive både hvad angår rep. og bygning af nye maskiner
som med barsalg og banevedligeholdelse. Der bygges 6 nye kl. 4. speedwaymaskiner over vinteren,
således vi i sæson 2010 kan få startet klassen op og styrke speedwaysporten som er noget på retur!
7. Drøftelse af klasse 5 i speedway
Det er drøftet om det er hensigtsmæssigt at indføre en klasse 5 (maskiner m. 85 ccm motorer) i
LUKS regi. Baggrunden for at PBM tager emnet op, er at flere unge har henvendt sig (bl.a. til PBM)
for at høre om mulighederne for at køre på 85 ccm maskiner i LUKS regi, men som reglementet er
skruet sammen lige nu, er det ikke en mulighed!
Lige nu er der så mange 85 ccm maskiner til salg, at der kunne være muligheder for at man andre
steder i Danmark, måske kunne finde på at opstarte klubber i LUKS regi! Derfor er det drøftet om
ikke vi måske var en smule for snæversynet, og kun havde tanke for Region Fyn, da vi sidste år helt
så bort fra en klasse 5.
Der er uenighed mellem klubberne. Sanderum og F. K. Banen mener ikke at disse maskiner skal køre
i LUKS regi, modsat OKM og Tommerup, som gerne vil byde disse unge ind, og også tilbyde dem at
kunne køre med i nationale og regionale mesterskaber – hvilket så vil kræve en ændring i det
gældende reglement.
PBM tager en drøftelse med LUKS Arbejdsgruppe og beder om en stillingtagen set i forhold til
aktiviteterne på landsplan.
8. Stævnedatoer i sæson 2010
Stævnedatoer for sæson 2010 er clearet. Løbskalender for Region Fyn er vedhæftet dette referat.
Der er sat et ekstra stævne i kalenderen, da Tommerup gerne vil markere deres 30 års jubilæum.
9. Næste Regionsmøde
Der er ikke aftalt nyt møde. PBM tager initiativ til dette.
Med venlig hilsen

Peer Bjørnskov Madsen
Klubleder/Medlem af LUKS Arb. Gruppe

Langsted d. 2. oktober 2009
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