Brøndby, d. 12. juli 2010
Referat af kartingudvalgsmøde 06/10
torsdag d. 1. juli 2010 på Fjelsted Skov Kro
Deltagere:

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

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Ok.

2.

Godkendelse af referat 05/10
Ok.

3.

Orienteringer fra
3.1 Bestyrelsen
HL orienterede om, at bestyrelsen er bekymret over den faldende aktive til løb og det
faldende antal licenser i karting og bane.
Der har i den forbindelse været afholdt møde mellem bestyrelsen og forskellige
interessenter.
Mødet udmundede i følgende forslag:
- ”Letsgokarting” (pay and drive for unge/ nye kørere), eventuel med involvering af
kartforhandlere.
Man forventer ikke at opgaven alene kan løftes af frivillige, og det er tanken at der skal
ansættes en eller flere personer til at løfte opgaven.
- Reduktion af antal klasser.
Der kunne evt. fokuseres på CIK-, børne- og ungdomsklasser.
- Løbsafgifter
Kunne evt. ændres således at det bliver afhængigt af deltagerantallet.
- Sikkerhed ved åbne og lukkede løb, krav om ambulance osv.
Hvilke muligheder er der for at ændre på afviklingsformen således, at der evt. kan lempes
på kravene under hensyntagen til bekendtgørelsen.
- Light reglementer.
Bestyrelsen ønsker at inddrage KU i arbejdet med at vende udviklingen.
KU foreslog at der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende personer:
Jan Rodtwitt, Preben Vinther, Harry Laursen, Jan Stentoft og Peter Thornemann.
3.2

Udvalgsformanden
I.a.b.

3.3

Øvrige udvalgsmedlemmer
JS orienterede om at Peter Dyhr har sagt ok til at blive KU dommer.

3.4

Sekretariatet
I.a.b.
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4.

Økonomi
Gennemgang af opdateret månedsbalance
I.a.b.

5.

Godkendelse af dommer- og løbslederrapporter
5.1. 26. september 2009 – diverse klasser Løvelbanen
Er ikke modtaget, og der sendes derfor, i henhold til administrativt cirkulære H1, punkt5,
regning til klubben på kr. 500,00.
5.2.

25. april 2010 – HM – SM1
Dommerrapporten mangler.

5.3.

8. maj 2010 – MNJ - begrænset løb
Ok.

5.3.

16. maj 2010 – AGK – åbent løb
Ok.

5.4

22.-23. maj – RGKK – Pinseløbet
KU har pålagt RGKK at ændre præmieuddelingen, jf. 6.2.

5.5.

29. maj – TMSK – begrænset løb
Ok.

5.6.

5.-6. juni- KKK – åbent løb
Løbslederrapporten mangler.

5.7.

12.-13. juni – VKK – JFM2
Ok.

5.8.

19.-20. juni – LUG – SM2
Ok.

5.9.

19. juni – MKK – nordjysk cup 3. afd.
Ok.

5.10. 19. juni – MNJ – klubløb
Ok.
6.

Sager til drøftelse og beslutning
6.1. SAK vedr. dæk til SM (KU10-030)
SAK har henvendt sig vedr. muligvis manglende dæk til SM.
KU konstaterede, at der ikke var mangel på dæk til arrangementet, og gør samtidigt opmærksom
på, at det altid er kørerens eget ansvar, at han råder over det materiel han skal anvende.
6.2. Henvendelse vedr. præmieuddeling ved pinseløbet (KU10-029)
RGKK pålægges at følge de DASU godkendte tillægsregler, og ændre præmieuddelingen i
henhold til disse.
KU præciserer, at godkendte tillægsregler er tilføjelser eller ændringer af reglement 6 og
promotorreglementer., jf. reglement 6 punkt 60.006.
6.3. VKK vedr. DSK (KU10-028)
Udvalget takker for henvendelsen og vil afholde det foreslåede evalueringsmøde efter finalen.
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6.4. KKK vedr. regionsfinale (KU10-027)
KKK har fremsendt spørgsmål vedr. hvilke klasser der skal afvikles i forbindelse med
regionsfinalen.
Der skal afvikles flg. klasser hos KKK
Nat. A oldboys
Futura
Futura XL
Rok Junior
Super Rok
Der køres SM for region øst og JFM for region vest, og derudover afvikles der DM for alle klasser
der køres.
7.

CIK
Udvalget har modtaget spørgeskema fra CIK vedr. antal licenser, aktiviteter o.l. i dansk karting
TH sætter tal ind.

8.

Reglement 6
Opdeling, klasser og mesterskaber
Reglementet skal opdeles i to (teknik og sport). Derudover pilles mesterskabsreglerne
sandsynligvis ud.

9.

Nye motorer i 2010/11
Den ansøgte motor til Futura fra JS racing tages med i overvejelserne om godkendte motorer til
2011.
De ansøgte motorer (Vortex, Parilla og BMB) model FIK-2010 er godkendt til Cadett Junior.
Der gøres opmærksom på, at der skal anvendes nyt tændingsanlæg med begrænsning på
14000 omdrejninger.
Der arbejdes på en godkendelse til Cadett Mini. Yderligere test foretages.

10. Miniputklassen
Der skal udarbejdes PR-materiale. PT laver udkast.
11. Studietur
KU sender 4 kursusinstruktører på studietur til Wackerdorff d. 23.-25. juli 2010. JS undersøger
mulighederne for overnatning og fælleskørsel.
12. Dommerstruktur i KU
KU har vedtaget følgende krav, som kommende kartingdommere skal opfylde:
•
•
•
•
•

Dommerkandidater skal være aktive i deres stamklubs løbsledelser.
Dommerkandidater skal være i besiddelse af eller erhverve en OF 612.
Dommerkandidater skal, inden de starter som "føl" have gennemgået DASU's dommermodul 0
samt have deltaget i KU's dommerseminar.
Dommerkandidater skal medvirke ved 2 - 3 arrangementer Som "føl".
Dommerkandidater skal derefter gennemgå DASU's dommermodul 1 samt deltage i endnu et
af KU's dommerseminarer.

13. Eventuelt
I.a.b.
14. Næste møde
26. august 2010

