Referat

Mødetype
Dato & Tid
Sted

Regionsmøde region Jylland.
24. oktober 2013 kl.18,00
Knallertbanen Hvorup

Referent
Deltagere

Rene Hansen Kent Hastrup hvorup.Steen Svenningsen Peter Bech
Brønderslev.Lars Borris Bent Nielsen Lemvig. Kristian Mikkelsen
Midtdjurs. Keld Kjeldal Grimhøj. Niels Mikkelsen Rønde.

Afbud
Fraværende

01. Valg af ordstyrer og referant
Sagsfremstilling
Valg af ordstyrer.
Valg af referant

Hovedsynspunkt og beslutning
Ordstyrer.Keld Kjeldal
Refarent.Niels Mikkelsen

02. Valg til arbejdsgruppen
Sagsfremstilling
Steen Svenningsen er på valg, til arbejdsgruppen, for region nord jylland.
Kristian Mikkelsen er på valg, som suppleant i region midt jylland
Rene Hansen er på valg, som suppleant i region nord jylland.
Indstilling
Xxxxxxx
Hovedsynspunkt og beslutning
Steen Svenningsen genvalgt til arbejdsgruppen i region nord.
Suppleanter i region nord Rene Hansen Lars og Borris.
Suppleanter i region midt Kristian Mikkelsen og Keld Kjeldal.

03. KL. 2 og 3.

Sagsfremstilling
Skal vi oprette kl. 2 igen,da vi har mange små her i jylland.
Skal vi køre kl. 3A og 3B.
Indstilling
Kl.2 bør oprettes igen.
Kl.3 A-B slåes sammen til en klasse.
Hovedsynspunkt og beslutning
Kl. 2 oprettes ikke. Kl. 3 A og B slåes sammen til en klasse.
Der oprettes en pige åben klasse.

04. oprykning
Sagsfremstilling
Oprykning fra 3B og 4B til A. klassen skal det være efter det gældende oprykningsregler ?.
Må en B. kører rykke op i næste B.klasse eks. 3B til 4B – 4b til 5B.
En B.kører som skal A i næste sæson,og rykker en klasse ned eks. Kl 5 til 4.
En B i en kl. der er kvalificeret til A. og rykker op i støre kl. eks.kl.3 til kl.4 eller kl.4 til kl.5 eller kl.3 til
kl.5 skal han starte i A. eller B. klasse.
Hvordan skal kørene fra kl.5 A rykkes op.
Skal vi have en kl.6B.
Hvad med DMU oprykningspoint.
Indstilling
xxxxx
Hovedsynspunkt og beslutning
Der oprettes en kl. 6B
Oprykning dem der kvaller til DM. Og de3 første fra JM.

05. flagreglement
Sagsfremstilling
Punkt 5.4
På en hvilken som helst del af banen der af officials gives kørene signaler, som udmiddelbart skal
efterkommes.
Følgende signaler og ingen andre – er gældende.
Hvidt flag: der er brug for samaritter.
Gult ubevægligt flag: Giv agt,fare. Banen delvis blokeret, ingen overhaling før uheldsstedet er passeret.
Gult flag,kraftigt svingende i cirkler som et 8 tal: Ingen overhalig eller forbikørsel vær klar til at
stoppe.overhalig igen tilladt når uheldsstedet er passeret. Overtrædelse af dette medfører udelukkelse af

heatet.
Hvidt flag med rødt kors:
Samaritter på banen forsæt med forhøjet opmærksomhed, ingen overhaling før uheldsstedet er passeret
overtrædelse af dette medfører udelukkelse af heatet.

Indstilling
Jeg mener at dette bør tilføjes reglementet.
Hovedsynspunkt og beslutning
Ikke vedtaget.

06. Løbsdatoer.
Sagsfremstilling
xxxx
Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
xxxx
Indstilling
xxxxx
Hovedsynspunkt og beslutning
2. marts Træningsløb Rønde
12. april 1. JM.Brønderslev
3. maj 1. DM. Hvorup
24. maj 2.DM. Lemvig
21. juni 3.DM. Midtdjurs
28.juni til 3.juli Sommerlejr Rønde
16. august Grand National Brønderslev
6-7. september DM. Finale
20. september 2. JM Grimhøj
3. oktober 3. JM. Hvorup

07. Evt.
Sagsfremstilling
xxxx

Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)
xxxx
Indstilling
xxxxx
Hovedsynspunkt og beslutning
På Ungdomringens hjemmeside oprettes der et link til brug for klubberne til oploadning af løbsdata og
startlister.
Ungdomsringen bør give 1 ipad til regionerne til brug for banedommerne.
Kan dato for DM.finale flyttes til senere i September.
Der bør laves en afmærkning 3 meter bag starbom til startområde

