UR klubber Region Fyn
Cc til Ur´s arbejdsgruppe

Referat fra Regionsmøde på Fyn onsdag d. 3. september 2014
Tilstede var: Jannik Sørensen (medl. af UR´s arbejdsgruppe) og Michael Krassel, Sanderum og
F. K. Banen, Torben Ruth og Per Birkeslund, OKM, samt Peer Bjørnskov Madsen, Tommerup
Motocross- & Speedwayklub (ref).
Punkt 1. Orientering. Peer Bjørnskov Madsen (pbm) orienterede om sag fra Tommerup
Motocross- & Speedwayklub hvor 2 fædre er bortvist fra klubben. Sagen drejer sig bl.a. om at de to
klart har trådt over stregen ved at opfordre unge til direkte snyd for at fremme deres egne børns
chancer og muligheder, og dermed har de set stort på klubbens værdigrundlag om bl.a. at udvise
tryghed, tillid og troværdighed.
I øvrigt orienterede pbm om at det går forrygende for klubben i Tommerup, for selv om der var 12
unge der ved sæsonstarten overgik til klubber i DMU regi, er der kommet dobbelt så mange nye i
stedet, hvilket lover godt for klubbens fremtid.
Klubberne i Odense er endnu i en sammenlægningsfase med ungdomsskolerne, hvilket gør at man
ikke er helt sikre på hvordan fremtiden ser ud.
Punkt 2. Drøftelse af reglementsændringer. Det er foreslået at ændre i reglementet omkring
klassificering i Speedway! PBM redigerer speedwayreglementet så snart alle rettelser er godkendt.
09.00 Klasse 0 Da der har ikke været deltagere i klassen, har Tommerup foreslået at den udgår
af reglementet. Dette blev ikke vedtaget og klassen fortsætter fremover. Tommerup Vil dog skille
sig af med de maskiner der er indkøbt, da man ikke mener at kunne magte børn helt ned til 4 års
alderen. De øvrige 3 klubber fortsætter med klassen.
09.01 Klasse 1 Karburator: Fri 17 mm lysåbning Ændres til: Karburator: Fri 19 mm lysåbning –
Dette blev vedtaget
Motortyper SN39-4 Luftkølet tilføjes reglementet – Dette blev vedtaget
I øvrigt er det foreslået at der i de UR´s generelle retningsliner ændres følgende:
5. Ungdomsringens løb
5.3.2.16
En klasse åbnes, når der er en tilmeldt til 1. afdeling af kvalifikationsturneringen. Kørerne skal have
kørt i turneringen for at kvalificere sig til DM - Finalen.
Ændres til: En klasse åbnes, når der er 2 tilmeldt til 1. afdeling af kvalifikationsturneringen.
Kørerne skal have kørt i turneringen for at kvalificere sig til DM - Finalen.
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Punkt 3. Løbskalender 2015
PBM har stillet forslag til UR´s arbejdsgruppe om at få fastholdt Tommerup Motocross- &
Spedwayklubs traditionsrige stævne Claus May Cup på den anden weekend i september.
Årsagen til dette er at man i år har flyttet datoen for DM Finalen, som i rigtigt mange år har ligget i
den første weekend i september. Da det har været drøftet at fastsætte datoen for DM finalen i
Motocross, vil man fra Tommerup Motocross- & speedwayklub bede om at man får lov at beholde
den anden weekend i september til Claus May Cup. Hvis ikke, bliver Claus May Cup slettet i
løbskalenderen, da det er et ”must” at stævnet afvikles i forbindelse med Tommerup Marked, som
afholdes i samme weekend, og da markedspladsen og klubbens baner ligger klods op af hinanden,
er stævnet således en stor del af ”festen”.
I øvrigt er det besluttet at fastsætte følgende datoer til stævner i 2015 i region Fyn således:
Tirsdag d. 28 april

kl. 17.30

Spring Cup i Sanderum

Lørdag d. 9. maj

kl. 09.00

1 afd. af DM Kval. Motocross- & Speedway i Tommerup

Torsdag d. 21. maj

kl. 17.30

2 afd. af DM Kval. Motoross- & Speedway OKM

Tirsdag d. 2. juni

kl. 17.30

3. afd. af DM Turnering i Speedway i Sanderum

Lørdag d. 13. juni

kl. 09.00

3 afd. af DM Kval. Motoross- 4 afd. Speedway i F. K. Banen

Lørdag d. 20. juni

kl. 09.00

FM/Fynske Bank Cup ´15 i Tommerup

Lørdag d. 29. august

kl. 09.00

Fionia Cup i OKM

Lørdag d. 12. september

kl. 09.00

Claus May Cup ´15 i Tommerup*

Lørdag d. 26. september

kl. 09.00

Pjaskeløbet i F. K. Banen

*Såfremt DM Finalen i Motocross lægges på denne dato, vil Claus May Cup helt udgå af
løbskalenderen fremover!
Med venlig hilsen

Peer Bjørnskov Madsen
Klubleder/Referent

Langsted d. 3. september 2014

Tommerup Motocross- & Speedwayklub
Ellehaven 50, 5690 Tommerup Tlf. 28 30 12 84 – 64 75 26 36 E-Mail: peer.madsen@live.dk
EAN nr. 5790001116064
CVR nr.: 30402334 NEM Konto: 6880 1054 740

