Brøndby, d. 8. juni 2010
Kartingudvalgsmøde 05/10
torsdag d. 27. maj 2010 på Fjelsted Skov Kro
Deltagere:

Edvard Madsen (EM), Jørgen Andersen (JA), Peter Thornemann (PT),
Jan Stentoft (JS), Harry Laursen (HL) og Ture Hansen (TH)
Tony Jensen (TJ)

Afbud:

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Ok.

2.

Godkendelse af referat 04/10
Ok.

3.

Orienteringer fra
3.1 Bestyrelsen
HL opfordrede KU til i den kommende tid at fokusere på problemet med det lave
deltagerantal. Der er behov for mere stabilitet og klasserne skal være mere økonomisk
attraktive. Derudover skal markedsføringsindsatsen opprioriteres.
HL takkede på bestyrelsens vegne alle de frivillige der deltog i EM-kvalifikation i Thy. KU
tilsluttede sig til fulde denne tak.
3.2

Udvalgsformanden
KU har nu gennemført en stor del af årets banesyn, og der stor ros til banerne for have
udført de forbedringer, de er blevet opfordret til.
DM i oldboys skal afvikles i Korsør (den 18.-19.september) i stedet for i Søndersø.

3.3

Øvrige udvalgsmedlemmer
JS orienterede om NEZ mødet d. 26. marts 2010. Sporten er i tilbagegang i alle
medlemslandene (bortset fra i Finland), og der er meget få kørere i CIK-klasser i de
skandinaviske lande.
Der har været planlagt et NEZ – Mesterskab for 2010 afviklet i Norge, men det har ikke
været muligt at finde en arrangør der kunne løfte opgaven.
Derfor er NEZ-mesterskabet for 2010 aflyst.
På mødet blev der lagt retningslinjer for et kommende NEZ-mesterskab. Der er enighed
om, at et nyt NEZ-mesterskab skal afvikles for to klasser:
• KF3 for kørere fra 13 til 16 år.
Navn: NEZ Karting Championship
• Junior 60 svarende til vores Cadett Junior for kørere fra 10 til 13 år.
Navn: NEZ Junior Trophy
Chauffører vil blive udpeget af deres respektive unioner.
Definition af alder: 13 til 16 betyder fra det år, hvor man fylder 13 år til og med det år, hvor
man fylder 16 år.
NEZ-mesterskabet skal afvikles i løbet af skoleferien. Første uge af august har 1. prioritet
med den anden uge som 2. prioritet.
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For at holde omkostningerne for deltagerne på et minimum blev det foreslået, at man kører
med en meget stram tidsplan. Fredag er der kun check-in. Lørdag og søndag afvikles både
et individuelt mesterskab og et holdmesterskab.
NEZ-mesterskaber kan afholdes på baner der kun er national godkendt, forudsat at banen
også kan godkends af Karting kommissionen i NEZ.
Endelig blev Finland bedt om at undersøge, om den første NEZ begivenhed i henhold til
denne nye ordning kunne arrangeres i Finland i 2011 – på en bane nær Helsinki, og der er
gode muligheder for at det kan lade sig gøre.
JS orienterede om møde med kursusudvalget og kursussektionerne. Der vil blive sat fokus
på de tværgående dommerkurser, samt på konflikthåndteringskurser.
3.4

Sekretariatet
TH orienterede om status på online tilmeldingssystemet, samt om planerne for fremtiden. I
2011 er det planen, at alle medlemmer af DASU får en profilside på dasu.dk.
Personoplysningerne på profilsiden hentes fra dasu’s centrale database, og det vil således
fremgå for den enkelte kører, hvilke licenser han er i besiddelse af. Specialoplysninger som
transpondernummer osv. skal køreren selv opdatere på profilsiden.
I forbindelse med online tilmelding er det meningen, at alle oplysninger automatisk hentes
fra profilsiden, således at man ikke behøver at taste dem hver gang.

4.

Økonomi
I.a.b.

5.

Godkendelse af dommer- og løbslederrapporter
5.1. 26. september 2009 – diverse klasser Løvelbanen
Klubben er blevet rykket for løbslederrapporten.
5.2.

3. april 2010 – RGKK
Godkendt.

5.3.

10. april 2010 – KKK - klubløb
Listen med straffe mangler.

5.4.

18. april 2010 – GGK – åbent løb
Godkendt.

5.5.

18. april 2010 – MKK – åbent løb
Godkendt.

5.6.

25. april 2010 – MSS – JFM1
Godkendt.

5.7.

25. april 2010 – HM – SM1
Mangler dommerrapport.

5.8.

9. maj 2010 – SAK – begrænset løb
Godkendt.

5.9.

16. maj 2010 – AGK – åbent løb
Mangler løbslederrapport.

Der vil blive udfærdiget en ny og mindre omfangsrig løbsansøgningsblanket.
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6.

Promotoraftaler m.v.
Hvis man i et arrangement ønsker at køre med ROTAX-klasser, skal der i forbindelse med
løbsansøgningen fremsendes en skriftlig tilladelse fra promotoren.

7.

Sager til drøftelse og beslutning
7.1. Jan Sørensen - ansøgning vedr. Parilla x30 125cc i Futura (KU10-020)
Udvalget takker for ansøgningen, og den tages med i arbejdet med reglement for 2011.
7.2. SKK vedr. dispensation til Lasse Poulsen - NGK Cup d. 15.-16. maj2010 (KU10-021)
Kartingudvalget ønsker ikke at give dispensation til at Lasse Poulsen kan deltage i NGK CUP på
Als den 15. -16. maj i klasse ROK Sen., for herefter at kunne fortsætte i klasse Nat A. Junior.
Den 21. april 2010 gav udvalget dispensation til at Lasse Poulsen kunne deltage i JFM i
Skærbæk den 25. april i klasse ROK Sen, og i ansøgningen blev der skrevet, at han herefter ville
fortsætte i klassen Nat A. Junior.
Lasse Poulsen må derfor nu vælge om han kører ROK senior, ROK junior eller Nat. A. junior.
7.3. MSS/022 vedr. JFM (KU10-022)
MSS/022 har rettet henvendelse til KU vedr. dækning af underskud ved 1. afdeling af JFM.
KU har ikke midler til at dække underskuddet og KU har heller ikke mulighed for at pålægge de
øvrige klubber, der afvikler JFM i 2010, at de skal være med til helt eller delvist at dække
underskuddet.
7.4. MSS/022 vedr. ambulancer ved motorløb (KU10-023)
MSS/022 har rettet henvendelse vedr. KU’s fortolkning af begrebet offentlig adgang. Klubben
ønsker at få afklaret reglerne vedr. ambulanceberedskabet til løb uden offentlig adgang.
KU’s holdning er, at der til alle åbne løb skal være offentlig adgang og at bekendtgørelsen krav
om samarit, læge og ambulance derfor skal overholdes til alle sådanne arrangementer.
7.5. SAK/026 og KKK/095 vedr. dækmidler (KU10-024)
KU har modtaget henvendelse vedr. brugen af ulovlige dækmidler. Udvalget har kontakt til et
laboratorium, der kan afsløre hvorvidt der er brugt diverse dækmidler, og man er ved at
undersøge forholdene nærmere (også rent juridisk).
Der vil efterfølgende blive foretaget stikprøver for at komme snyderiet til livs, og der vil blive slået
hårdt ned på eventuelt snyderi i form af skærpet straf (suspension).
Hvis klubberne ønsker at køre med parc ferme dæk skal dette blot skrives i tillægsreglerne
7.6. Jimmy Pedersen vedr. Dellorto (KU10-025)
Jimmy Pedersen (DKC) har henvendt sig vedr. det dokument, der omhandler ombygningen af
Dellorto karburatoren til Cadett Mini og Cadett Junior klasserne. Henvisningen til den
udenlandske forhandler bliver fjernet, og dokumentet bliver opdateret på dasu.dk.
7.7. DSK udligningsordning
1/3 af det indbetalte anmeldelsesgebyr for alle 3 afdelinger og halvdelen af enkelt tilmeldingerne
til 1. afdeling skal udbetales til Vojens.
Klubberne der afvikler de sidste afdelinger opfordres til at tage supportklasser med, dog skal
overskuddet gå ind i udligningsordningen.
7.8. Diskussion af dæksituationen (nu og i fremtiden)
Udvalget diskuterede dæksituationen, og tilbudsmaterialet vedr. fremtidige aftaler bliver tilrettet.
7.9. Miniput klassen
KU diskuterede og godkendte datablade for klassen miniput. Disse bliver offentliggjort på
dasu.dk.
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7.10. Klassestruktur (sammenlægninger)
KU er indstillet på at tillade visse klassesammenlægning (klasser der passer sammen), hvis en
klub ansøger om det i forbindelse med ansøgning og tillægsregler. Klubberne har således
mulighed for at få en bedre økonomi i arrangementerne.
8. Eventuelt
I.a.b.
9. Næste møde
1. juli 2010

