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14-08-2017 

Referat -  SK møde, Mandag den 14. august 2017 

Til Stede SK: Rudi Steen Hansen, Hanne Thomsen, Brian Berthelsen og Camilla Friberg 

(referent) 

Ikke til stedet SK: Ole Nørskov-Nielsen 

 

Dagsorden 

 

● Velkomst 

Rudi bød alle velkommen til mødet. 

 

● Eventuelle punkter fra seneste referat. 

 

Økonomi: 

Vi har pt. et merforbrug på omkring 30.000. Der er nogle områder, hvor budgettet skal 

tjekkes igennem, men overordnet set ser det fornuftigt ud. I forhold til banesyn er der et 

underskud. Dette er et område, hvor der fremover skal strammes op.  

 

● Status fra SU (alle) 

HB:  

Strategiske spor DMU 

FU har indkaldt til skypemøde omkring de strategiske sport og rekruttering, hvor vi skal 

drøfte, hvordan speedway kan arbejde med rekruttering af nye medlemmer fremover. 

 

Dommerudvalg.  

Det er dejligt, at der er kommet nye dommere til i år, men det er kan svært at få afsat alle 

dommerposterne.Der arbejdes på at få afviklet et nyt dommerkursus, hvor vi kan få 

uddannet flere dommere. Inden næste SK-møde udarbejdes en strategi for, hvordan vi får 

uddannet flere engagerede dommere. 

Stort velkommen til de tre nye dommere. SK glæder sig til et godt samarbejde.  

 

Reglementsudvalg 

Der er sendt nogle reglementsrettelser til Juryudvalget. Disse sendes ud til klubberne i en 

separat mail snarest muligt. Der er kommet reglementsændringer fra Teknisk Udvalg, som 

tages positivt til efterretning. 

  

Superligaudvalg 

Der har ikke umiddelbart været nogle møder siden sidst. På seneste superligamøde blev der 

drøftet den 6. kører med direktørerne. Der arbejdes videre i løbet af efteråret på at finde den 

rette løsning i samarbejde med ligaforeningen/klubberne. 

  

Status på kurser 

Der arbejdes på en kursusplan som vil være klar i efteråret.  

 

Talentudvikling 
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Der skal arbejdes for en strategi for at få vores unge 500cc-kørere ud at køre mere. Dette vil 

vi arbejde målrettet for i samarbejde med landstrænerteamet. 

Stort tillykke til Stian Nielsen, der blev YGT-mester og til Marcus Birkemose samt Esben 

Hjerrild med de flotte 2.- og 3. pladser og til Marcus Birkemose for EM-guldet. U21-holdet 

har kvalificeret sig til EM-finalen, som køres på lørdag. Vi ønsker dem et stort held og lykke. 

 

Rundbaneudvalg 

Intet at referere.. 

 

Rekrutterings- og udviklingsudvalg 

Rekrutteringsudvalget har været ude til flere arrangementer, hvilket er gået super godt. Der 

afholdes et møde i næste uge, hvor efterårets planer drøftes. 

Der arbejdes på at afhold et løb i efteråret, kun for nye 50cc kørere 

 

Teknisk udvalg 

SK kontakter SVEMO for at høre om deres erfaringer med test af Methanol. 

 

Bane, miljø og sikkerhedsudvalg 

Alle klubber har fået tilsendt information omkring APD og SK’s stillingtagende til situationen 

omkring APD. Spørgsmål kan rettes til Leif: nicmar@mail.dk 

 

Kalenderudvalg 

Intet at referere 

 

Oldboysforeningen 

Der køres DM i Old Boys på søndag d. 20. august 2017. Det har været svært at skaffe nok 

kørere til DM og det vil derfor blive drøftet, hvordan det skal være fremadrettet. 

 

Nyt fra internationale udvalg 

Intet at referere 

 

250 cc udvalg 

Der afvikles endnu en 250cc-samling i efteråret, som vil blive afholdt i Vojens. Der arbejdes 

pt. på de sidste detaljer omkring samlingen. 

SK er enige med 250cc-gruppen om de indsendte spørgsmål vedrørende den sidste DM-

afdeling. 

Det var positivt og et super godt arrangement der blev afviklet i forbindelse med SGP i 

Horsens for vores 250cc-kørere. 

 

Status fra kontoret 

I år kåres Årets Frivillig i DMU, hvilket der har været stor opbakning omkring. Det er dejligt at 

se, at klubberne gerne vil anerkende de frivillige, der til dagligt gør et kæmpe arbejde i 

klubberne. SK opfordrer klubberne til at huske at sige tak og anerkende de frivillige der gør 

et stykke arbejde. Sekretariatet arbejder fortsat på at synliggøre frivilligheden i DMU og 

opfordrer klubberne til at gøre det samme. 

 

Nedenfor ses licenstallene fra juli måned. Generelt set ser det fornuftigt ud. Ved 

sammenligning med 2016 har vi dog et lille fald på -6 %. Vi skal selvfølgelig arbejde 

fremadrettet med både rekruttering og fastholdelse, så vi kan få vendt tallene til positive.  
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Type licens      

 

31.03

2016 

   

 

30.06 

2016 

   

 

31.07 

2016 

    

 

31.03 

2017 

   

 

30.06 

2016 

31.07 

2017 

 

Speedway 500 cc    139 161 165       152 170 172 

Speedway 250 cc   9 9 9  10 10 10 

Speedway 85 cc   112 119 119  87 95 95 

Speedway 50 cc 

(Micro) 

  66 78 78  63 78 78 

Speedway 50cc micro 

(Nye kørere) 

  13 36 36  1 28 30 

Speedway 

Træningslicens 

  8 24 25  19 31 31 

Speedway 

Indslusningslicens 

  1 10 12  0 0 0 

Speedway FIM 

Ligalicens 

  33 35 36  32 36 36 

Speedway DSL   8 63 64  15 67 70 

EM, VM - One Event   0 43 46  0 33 36 

EM, VM - Annual   0 15 15  3 26 27 

SPEEDWAY I ALT   389 593 605  382 574 585 

 

 

 

Medlems- & Licensstatistik 2016 2017 Procentvis ændring 

  

31.07 31.07 

 

Speedway       

 44

4 

      

 41

6 

                           -6 

 

● RS går Live snart 
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Vi er lige på trapperne med at kunne offentliggøre det nye resultatsystem. Vi er i gang med 

de sidste tests for at sikre, at det hele er som det skal være, hvorefter der kommer mere 

information ud.  

 

  

● Eventuelt 

Intet at referere 

 

 


