
 
 

 

 

Referat SK-møde 6-18 
Afholdt den 8. oktober på Fjelsted Skov Kro 

Deltagere: Leif Petersen, Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen og Camilla 

Friberg (referent) 

 

 

Punkt Ansvarlig 

Velkomst og evt. punkter fra sidste referat: 

Rudi bød alle velkommen til SK-mødet, hvor der endnu en gang er en del 

der skal drøftes. 

RSH 

Økonomisk oversigt: 

Status på økonomien er ligesom ved seneste SK-møde, at vi er lidt 

bagefter. Siden sidste møde, har alle forsøgt at spare, hvor det har været 

muligt, men der arbejdes stadig på det.  

 

RSH 

HB: 

Der er blevet udpeget folk til FIM-poster. Fra DMU er Jan og Svend igen 

blevet udpeget. SK ønsker tillykke med genvalgene. 

 

Derudover er der blevet sat dato på næste års Åbent Hus (Race Day), som 

bliver den 27. april 2019. Der vil komme mere information herom, når vi 

nærmer os. 

 

Der er kort tid til dette års Klubkonference (tidligere klublederseminar), hvor 

vi i år vil prøve at få flere fra klubbernes bestyrelser med. Vi håber, at I har 

tilmeldt flere fra klubben, da der i år vil være forskellige workshops indenfor 

forskellige temaer.  

 

I FIM-E er Hanne Thomsen valgt ind i stedet for Bjarne Fjord. SK siger tak 

for de 12 års arbejde Bjarne har lavet i FIM-E og ønsker held og lykke til 

Hanne. 

RSH/BB 

Talentudvalg: 

Talentudvalget har møde i denne måned i forhold til sæsonen 2019.  

I år har man kørt talentløb med kørere fra talenttruppen, hvor der hver gang 

har været fyldt op.  

 

I den seneste periode har vi vundet EM-guld for hold og VM-sølv for hold i 

U21. Derudover har Leon Madsen vundet EM-guld. Stort tillykke til alle. 

RSH 



 
 

 

250cc: 

I nærmeste fremtid vil der blive indkaldt til møde i 250cc i lighed med 

tidligere år. 

HT 

 

Rekrutteringsudvalg/speedway kids: 

50cc-udviklingsgruppe: 

Der arbejdes meget på den nye struktur i 50cc, hvor der er nedsat en 

arbejdsgruppe. Gruppen har møde den 10. oktober, hvor der samles op på 

gruppens arbejde. Gruppens arbejde vil blive fremlagt ved 

Klubkonferencen. 

 

BB 

Ligaudvalg: 

Der har været afviklet kategoriseringsmøde med ligaklubberne. SK deltager 

ved deres årlige møde i Jørlunde i november. 

RSH 

TA/IT/DT/Kalenderudvalg: 

DT-turnering: 

Vi har sendt kriterierne for 2019 ud til klubberne og glæder os til at se 

tilmeldingerne komme ind.  

Inden længe sender vi en mail rundt omkring kalenderen til 2019. 

 

Status på turnering 2018: 

Turneringen er slut for alle klasser i år. Desværre blev pokalløbet aflyst i år 

grundet for få tilmeldte. De fleste medaljer er udleveret. Pt. ser vi på andre 

muligheder for, hvordan vi kan slutte turneringen på en anden måde, så det 

bliver en god oplevelse for børnene. 

HT 

RSH 

 

Dommerudvalg/Dommerpåsætning: 

A-Dommere: 

Der arbejdes på en dato til A-dommerseminar, det bliver i november måned 

og information sendes ud til dommerne snarest. Vi kigger ligeledes på føl til 

A-dommere til 2019. 

 

HT/BB 

Kursusudvalg: 

Der arbejdes på den nye kursuskalender. 

HT/BB 

DM kvalrunder/løbsafgifter: 

DM-kval kommer ud sammen med kalenderen.  

HT 

Baneudvalg: 

Intet at referere 

 

LP 

 



 
 

 

Sikkerhed og miljø: 

Punkter fra sikkerhedsmøde: 

Svarene omkring sikkerhed fra efterårets spørgeskemaundersøgelse blev 

gennemgået, og vi vil arbejde videre med nogle af det inputs der er 

kommet. Der skal være mere fokus på områder som: 

- Brandslukkere 

- Nakkekrave: Der arbejdes på at indføre nakkekraver for alle indenfor 

en kortere periode. Fra 2019 indføres det, at kørere født i 1997 eller 

senere SKAL køre med nakkekrave. Der kommer nærmere 

information ud om dette senere på året. 

- Hjernerystelse 

- Placering af officials inde på banen 

- Sikkerhedsskilte 

- Hjertestartere på alle baner fra udgangen af 2020 

 

LP 

BB 

Reglementsudvalg: 

Vi gennemgik forskellige forslag til reglementsændringer, som vil blive taget 

til efterretning.  

 

LP 

 

Teknisk Udvalg:  

Brian gennemgår kommende ændringer med teknisk udvalg på kommende 

statusmøde 

BB 

Rundbaneudvalg: 

Intet yderligere at referere. 

RSH 

Internationale udvalg: 

Punkter fra Nordisk møde: 

SK havde en repræsentant til nordisk møde, hvor der blev drøftet forskellige 

tiltag i de nordiske lande. Vi gennemgik referatet fra det nordiske møde. 

RSH 

BB 

Internationale løb: 

Vores klubber der har kørt internationale løb i år har gjort det rigtig godt og 

har fået godt med ros fra både FIM og FIME. 

 

Der ligger pt. ikke noget fast i forhold til løb i 2019. 

HT 

BB 

Nyt fra kontoret//ATK, licenser: 

I nedenstående tabel kan du finde licenstallene for speedway pr. 30. 

september 2018. Det ser ganske fornuftigt ud, og vi har en mindre stigning 

sammenlignet med sidste år. 

CF 



 
 

 

 
 

Ser man bort fra de internationale licenser, så er vi pr. 30. september foran 

med 5 licenser sammenlignet med sidste år. 

Vision og strategi: 

Vi følger fortsat strategien fastsat i hovedbestyrelsen. 

RSH 

EVT: 

Klubkonference - Program 

Programmet til Klubkonferencen sendes ud selvstændigt. 

 

Test af alkohol og euforiserende stoffer: 

DMU har fået nogle henvendelser omkring euforiserende stoffer. DMU har 

fået udstyr til at måle og vil drøfte en plan for test ved løb i 2019. 

 

Foreningspuljen: 

Vi anbefaler endnu en gang alle om at søge DIF og DGI’s Foreningspulje, 

hvor der er mulighed for at søge midler til en masse forskellige projekter 

eller andet der kan gavn klubbens udvikling. Læs mere her: 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette. I er velkommen til at kontakte Camilla 

Friberg på kontoret for at få rådgivning: cf@dmusport.dk 

 

CF 

 

 

BB 

 

 

 

CF 

 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

