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Klublederseminar den 6. november 2010 på Bygholm Parkhotel 

Mødedeltagere: 

Svend Jacobsen, SK-formand 

Jens Lund, SK 

Peter Kirkegaard, SK (ref) 

Hanne Thomsen SK-supp. 

Thorkild Vestergaard (TA) 

Henrik Okkerstrøm, rundbaneudvalg - Micro 

Rudi Hansen, rundebaneudvalg 

Følgende klubber var repræsenteret: Slangerup, Glumsø, Odin, Vissenbjerg, Fjelsted, Fredericia, Vojens, 

Holsted, Skærbæk, Esbjerg, Grindsted, Outrup og Kronjylland. 

Referat  

1. Gennemgang af spørgeskemaundersøgelse 

SK indledte med en kort gennemgang af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og bad om 

input til, hvad der ligger bag de fald i tilfredsheden der generelt kan ses i tilbagemeldingerne. 

Den efterfølgende debat fokuserede på tre forhold, som klubberne ønsker forbedret: 

a. Information om og kontakt med sportsudvalgene 

b. Mål for kommissionens arbejde 

c. SK-synlighed i klubberne 

Der var flere som tilkendegav at de ikke ved, hvilke sportsudvalg som eksisterer under SK, og 

specielt hvad og hvilke opgaver de har. Der var generel kritik af, at udvalgene ikke har lavet/lagt 

referater på hjemmesiden. Der er brug for at få orienteret klubberne igen om udvalgene, 

medlemmer og opgaver. Målet er at få en mere direkte kontakt mellem klubberne og udvalgene, 

og det må vi alle bidrage til. Der blev foreslået: kommissorier og procedurer for udvalgenes arbejde 

og brug af årshjul. Der er stadigvæk en udfordring i at få udvalgsarbejdet koordineret på tværs, og 

her har SK en opgave sammen med udvalgsformændene. 

Det indskærpes overfor udvalgene at der skal laves referater af deres møder, og at disse skal 

lægges på hjemmesiden. 

Omkring de enkelte udvalgs arbejde har der været forskellige tidspunkter for opstart, desværre er 

der lidt en tendens til at udvalgene er kommet sent i gang, og her er der også brug for at ændre 

arbejdsgang. 

Der kom en opfordring fra klubberne om at SK arbejder på at sætte klare mål for speedwayarbejdet 

i de kommende år. SK meldte tilbage at det i høj grad er et arbejde som skal på plads, men det 
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første halve års arbejde har stået meget i driftens tegn (turneringsafvikling, deltagelse i stævner og 

møder, etc.), og derfor har det været lagt til side. 

Klubberne opfordrede SK til at deltage i klubbernes generalforsamlinger i efteråret, det vil blive 

gjort for så vidt kalenderen kan passe. Klubberne opfordrede også SK til at have større fokus på 

80cc og 50cc speedway – både ift. klubarbejdet og synligheden, og det vil SK også tage til 

efterretning. 

Endelig ønsker man også mere uddybende referater fra SK. 

 

2. Microturnering 2011 

Der har været en generel nedgang i antallet af licenser på 50cc fra ca. 165 til 125. der bliver dog 20 

hold i turneringen til 2011. Microgruppen under Rundbaneudvalget fik tilbagemeldinger på, hvilken 

turneringsform man ønsker fra klubberne. Der er meget forskellige standpunkter som spænder fra 

en holdturnering med fuldt program over 14 runder til en mere løs konstruktion med mange 

individuelle løb og en afsluttende cup eller mesterskab over nogle runder. Der blev rejst et forslag 

om at forsøge at kombinere de to muligheder, med en 7-runde turnering koordineret med 

individuelle stævner. Microgruppen arbejder videre og melder en turnering ud snarest muligt. 

 

3. Adfærd 

Som opfølgning på sidste års ønske fra klubberne om at stramme op overfor voldelig og 

uacceptabel adfærd orienterede SK om de tiltag der er gjort. Enkelte sager er gået til 

ordensudvalget, og her har vi ikke fået meget opbakning til en ny linje. SK bad klubberne om også 

at vurdere, hvorvidt man som klub ønsker at bakke et medlem (fx kører eller mekaniker) op i en 

ankesag. Hændelserne i år kalder også på, at en mere kvalificeret og konsekvent dommer og 

stævnelederhåndtering i nogle tilfælde vil betyde at konflikter og vold optrappes. Det er SK 

opmærksom på. 

Et andet tiltag fra SK, er at sende venlige, men bestemte breve om hvad vi har oplevet, og hvad vi 

forventer mht. god opførsel til kørere som SK selv har oplevet opføre sig uacceptabelt. Det er der 

opbakning til fortsætter, man vil dog gerne som klub informeres om når det sker. SK svarede at det 

er en balance mellem ikke at etablere gabestokke,  og få en sober information ud til klub og 

dommere om, hvem man har reageret overfor. 

 

4. Turnering 2011 

Thorkild og Rudi gennemgik turnering og kalender 2011.  

500cc: 16 hold 

80cc: 32 hold 

TA spørger klubberne med 80cc, 3. og 4. div om, hvor mange matcher man vil deltage i. 

Kalender: Rettelser og justeringer blev noteret og Rudi opfordrede til at de manglende datoer 

indføjes snarest muligt, så der kan sendes en kalender ud omkring 1. december. 

Ambition: 2012 turnering skal være å plads før sommerferie 2011. 
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SK orienterede om de internationale tiltag omkring 250cc. Det ser ud til at brede sig mere og mere 

og vi skal finde en løsning på vores 80cc. Så det næste års tid vil også handle om drøftelser omkring 

udviklingen i disse klasser. 

 

5. Uddannelse – dommere og stævneleder 

Hanne præsenterede et oplæg til en ændret og strammere dommeruddannelse (4 moduler, 

fungere som føl i 5 matcher og løbende pligt til at deltage i dommerseminar) 

 

Der blev også efterlyst psykologikurser. 

 

6. Eventuelt 

Der efterlyses et fælles afslutningsarrangement for medaljeoverrækkelse, specielt 80 og 50cc. 

Der skal tages fat på en diskussion af brug af uoriginale reservedele i 80 og 50cc 

Ønske om øget brug af rullefelt (TK) ved 80 og 50cc 

Fælles træningsgebyr? Det er der ikke opbakning til at sætte 

Åbent hus dag (National Speedwaydag) forår 2011 kort efter turneringsstart. 


