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2. april 2012 

Referat fra møde i SK Speedway, tirsdag den 27. marts 2012 på Fjelsted Skov Kro 

 

Til stede: Svend Jacobsen(SJ), Peter Kirkegaard(PK), Jens Foldager(JF) og Søren Andersen(SA), referent. 

 

Fraværende: Ingen 

 

Svend Jacobsen startede med at byde velkommen til mødet. En speciel velkomst til Jens Foldager, som er 

ny i SK sammenhæng. Herefter gik gruppen over til dagsordenen. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde. 

Ingen af delene afstedkom nogle kommentarer.  

 

2. Dato for DM finale 1, 80cc 

SK har modtaget en del henvendelse omkring flytning af den første DM 80 finale. Alternative 

datoløsninger blev prøvet, men det var ikke muligt at finde en alternativ dato, så derfor fastholdes 

den 4. august som løbsdato. Dette meddeles klubberne og lægges i løbskalenderen.   

 

3. Turneringen 2012 

I lyset af en del henvendelser omkring problemer i forhold til frafald af kørere, indføres der i Uge 

14, (mandag den 2. april til søndag den 8.april) et transfervindue for klubberne, hvor det er muligt 

at ændre/supplere i bruttotrupperne.  

Det understreges at det er klubberne, der har mulighed for dette. Den afgivne klub skal give accept 

af skiftet. 

Annullerede og nye aftalesedler fremsendes til TA. 

Fristen for licenstegning 2012 rykkes til 8.april 2012. 

En klub er idømt en bøde i forbindelse med en holdtrækning. Bøden fastholdes, med mindre 

klubben kan tilmelde det pågældende hold igen. 

SK understreger, hvor vigtigt det er, at klubberne inden holdtilmeldingernes foretages, gør sig 

realistiske overvejelser omkring antallet af hold, der tilmeldes turneringerne. SKs budskab til 

klubberne er, at de ikke tilmelder flere end de kan stille og gennemføre en sæson med. 

 

Klubberne skal desuden være opmærksomme på følgende: 

- Ranglisten med kørersnit er gældende fra mandag til mandag 

- Kørere på hold, der udebliver fra en match, er ikke frigivet til at køre andre steder,   

jf. speedwayreglementets afsnit  A3.02 omkring Gæstekørere. 

- Det nytter ikke at protestere efter et løbs afslutning. Protester mod holdanmeldelser skal ske i 

forbindelse med holdleder mødet, før løbets start. 

 

4. Danish Speedway League 2012 

SK har med hjælp fra eksterne eksperter gennemgået DSL klubbernes regnskab for 2012 og budget 

for 2011, og har godkendt Esbjerg, Outrup, Holsted, Grindsted, Fjelsted, Slangerup og Holstebro. 
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Vojens har trukket sig, så derfor får ligaen deltagelse af 7 hold. 

 

I den nedsatte arbejdsgruppe, som har fokus på specielt økonomien i DSL, har der været afholdt to 

møder. Der tegner sig et billede af klubber, der har overordentligt svært med at få DSL økonomien 

til at hænge sammen. Som gennemsnit køres hver DSL ligamatch med et underskud på kr. 15.000,- 

Rapport med anbefalinger er under udarbejdelse.   

 

5. Ansøgning fra EMS 

SK har modtaget en ansøgning fra EMS om kr. 60.000,- til indkøb af 4 microcykler. 

SK tager kontakt til Ole Blædel med henblik på at koordinere med de øvrige udviklingstiltag i 

klubben. 

 

6. Kanal Sport 

Der er indgået en aftale med Kanal Sport omkring livedækning af DSL og de to afgørende DM 

finaler. SK ser frem til samarbejdet og forventer at klubberne også bakker op om denne gyldne 

mulighed for dansk speedway. 

 

7. UEM Nordisk kvalifikationsrunde 

Den nordiske EM kvalifikationsrunde, som skulle være kørt den 7. juli, ser SK desværre nødt til at 

frasige sig afholdelsen. De økonomiske betingelser er endnu ikke fastlagt. Denne situation er 

uholdbar for både klubben og DMU og derfor ser vi ingen anden udvej end at aflyse løbet. 

FIM U21 runde: SK besluttede, at denne kvalifikationsrunde afholdes af KSC den 19. maj 2012.  

Dette meddeles FIM. 

 

8. Spørgsmål til Teknisk Udvalg 

SK ønsker en beskrivelse af en procedure for, hvordan afstanden mellem hjul og skærm skal måles. 

SK ønsker, at Teknisk Udvalg ser på dette og fremkommer med en anbefaling. 

 

9. DT Speedway 

Det nye løbsadministrationssystem er ved at blive færdiggjort. Det har været en stor udfordring. 

Fra holdlederne er der et stort ønske om at holdlederen modtager en kvittering pr. mail, når 

holdanmeldelsen er indsendt. 

 

10. Fritte Cup 

Det er blevet aftalt, at der ikke betales løbsafgift ved disse stævner. Til gengæld skal SK ikke stille 

dommer til rådighed. 

 

11. Eventuelt 

Anne Margrethe Høy/Anders Secher ønskes hjertelig tillykke med brylluppet. 
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12. Sportsudvalg 

SU medlemmer, der var med i seneste sæson, forespørges om de har lyst til at fortsætte i 

udvalgene. 

 

Udvalg: Medlemmer SK Kontakt 

Banesyn: Carsten Mikkelsen(fmd) 
Poul Erik Nielsen 
Ib Christiansen 
Jan Nielsen 
 

Svend Jacobsen 

Miljøudvalg:  
 

Ib Christiansen(fmd)  
Poul Larsen 
Ole Nørskov  

Peter Kirkegaard 

Reglementsudvalg;   Ole Jacobsen(fmd) 
Thorkild Vestergaard 
Lone Simonsen:  

Jens Foldager 

Teknisk udvalg: Ole Jacobsen(fmd) 
Henrik Jensen 
Jens Pedersen  

Jens Foldager 

Turneringsadministration: 
 

Thorkild Vestergaard(fmd) 
Rasmus Therkildsen(DSL) 

Svend Jacobsen 

Rundbaneudvalg: 
 
 
Ligadel: 

Henrik Okkerstrøm  
Bjarne Sørensen 
Bent Handgård Jensen 
 
Steven Andersen, 
Morten Svendsen 
Stefan Kristjansson 

Peter Kirkegaard 

Kørerrepræsentant: Kandidat forespørges Peter Kirkegaard forespørger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


