Banesportsudvalget
Referat for banesportsudvalgsmøde 05/2018
19. september 2018, Skype
Til stede: Formand: Nicolaj Fuhrmann
Offroad:
Michael Skaarup Nielsen og Jens-Kim Larsen
Asfalt:
Jonas Waldgren, Tommy Dam Kieffer og Mikkel Mikkelsen
Afbud:
Tom Larsen, Peter Lindgaard Nielsen
Mødetid:

19.00 – 22.00

FÆLLES protokol (NF)
F1

Godkendelse af dagsorden 05/2018
Dagsordenen er godkendt.

F2

Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt

F3

Orientering fra udvalgsformanden
Nyt om reglement forslag dato. BU samarbejde med vores dommere.

F4

Orientering fra kursussektionen
Intet nyt.

F5

Orientering fra teknisk delegerede, asfalt og offroad
Intet nyt. Afbud fra Peter.

F6

Opfølgning på kommissorium
Reglementsarbejde er i gang, herunder større opdeling i brugerroller, jf.
strategispor 1.

F7

Tillæg G
Tillæg G 2019-oplæg er behandlet inkl. indkommet forslag fra AAS. Det benyttes i
det videre arbejde med reglementer og cirkulærer til 2019.

F8

Genopstilling til BU
Tommy og Nicolaj genopstiller.

F9

Ny kursusgruppe i BU
Der nedsættes en ny kursusgruppe i BU, som begynder med at lave kursusoplæg
Medlemmer af gruppen er Jonas, Jens-Kim og Michael.

F10

Tekniske reglementer
Gennemgået de sidste detaljer inden reglementsweekenden

F11

Sportslige reglementer
Gennemgået de sidste detaljer inden reglementsweekenden

F12

BU-sag 114-2018 henvendelse fra dommerforeningen
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Dommerforeningen i banesporten har henvendt sig til BU omkring fordeling af
lovgivende, dømmende og udøvende magt i sporten samt BU-medlemmers ageren
på Facebook
Udvalget svarer:
Dommerne får reglement til gennemsyn sammen med klubberne og bedes indsamle
kommentarer og indsende til BU som i 2017.
Er der ændringsforslag allerede nu, bør disse indsendes til reglementsarbejdet – og
det er som altid håbet for hele sæsonen.
At indlæg på Facebook og andre sociale medier 'likes' kan alene være for at følge
opslaget og er ikke nødvendigvis udtryk for udvalgets, udvalgsmedlemmets eller
sekretariatets holdning.

OFFROAD (Protokol MSN)
O1
NEZ
BU ønsker NEZ tættere på BU og vi har derfor valgt at indstille Jens-Kim Larsen til
kommissionen.
Dette betyder, at vi må sige tak for den store indsats, som Jørgen Ring har leveret i
mange år i rallycross.
Der afholdes NEZ-møde i Riga, Letland, d. 27-28. oktober 2018.
O2

BU-sag 124 og 129 Crosskart-point
Der er konstateret fejlberegninger i DM-stillingen i Crosskart. Resultatlister og
dommerrapporter gennemgås og stillingen er rettet til inden sidste DM-afdeling.
Ved pointlighed i det samlede mesterskab tælles højeste placering i de enkelte løb
(1., 2., 3. pladser osv. i finaler).

O3

BU-sag 123-2018 DM i Rallycross, henvendelse om point fra Jørgen Ring
Ved pointlighed i det samlede mesterskab 2018 tælles højeste placering i de
enkelte løb (1., 2., 3. pladser osv. i finaler). Dette påtænkes ændret til 2019
således at det er højest indkørte point i de enkelte løb.

O4

BU-sag 122-2018 Usportslig optræden, tidl. dommer og teammedlemmer
Banesportsudvalget har behandlet denne sag og sendt den videre til
disciplinærudvalget.
Begge svarer, at der henstilles til at adm. cirkulære I18 - Retningslinjer for
sprogbrug og omgangstone i DASU overholdes, men at sagen falder under
bagatelgrænsen. I øvrigt henvises der til, at den nævnte dommer har stoppet sin
dommergerning af andre årsager.
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ASFALT (Protokol JW)
A1
NEZ
Intet at bemærke. NEZ holder møde i slutningen af oktober.
A2

BU-sag 119-2018 Bulletin nr. 1 SSC
Kørerforening har indsendt bulletin op til GP Danmark, Jyllandsringen. BU har
senere hen accepteret den til Finaleløbet, Jyllandsringen.

A3

BU-sag 132-2018 Henvendelse fra DEC-teamchef
BU har modtaget henvendelse fra teamchef efter DEC-løb på Ring Djursland vedr.
afvikling, straffe etc.
BU svarer på punkterne, at Banesportsudvalget har modtaget brevet og har
efterfølgende behandlet dette.
Generelt er henvendelsen taget ad notam, men efter løbet er afviklet, er der ikke
meget der kan gøres retrospektivt.
Det anbefales til enhver tid, at man lægger protest, hvis der er forhold, der ikke
følger gældende reglementer.

