Speedway 02-08
Referat fra SD-møde, onsdag den 12. marts 2008 i Vejen
Til stede: Niels Munk Nielsen (NMN), Jens Lund (JL,) Svend Jacobsen (SJ), Hanne Thomsen
(HT), Karin Christensen (KC), Erik Gundersen (EG) og Claus Grøndal (CG)
Afbud: Jan Stæchmann, Thomas Irming.
NMN startede med at byde alle velkommen til mødet. En speciel velkomst til Hanne Thomsen og
Claus Grøndal, som er nye i SD sammenhæng.
SD ønsker at suppleant til bestyrelsen deltager i SD-møder og ved anden aktivitet - i så stort
omfang som det skønnes muligt.
Dagsorden:
1. Referater, herunder SD 01-08, HB-03/08,
HB 03- 08: under punkt 3. Økonomi, SD er enig i beslutningen om refusion eller tilbagebetaling til
micro-kørere.
SD udfærdiger et brev til de pågældende kørere.
2. Aktivitets kalender og SD møder.
Der skal udarbejdes en aktivitetskalender evt. i samarbejde med Søren Andersen.
Fastsættelse af SD møder: SDS 03-08 d. 24/4 og SDS 04-08 d. 26/6.
Der forventes afholdt ca. 6-7 SD møder i 2008.
3. Arbejdsfordeling i SD
NMN havde udarbejdet et forslag til en ny arbejdsdeling for SD. Efter enkelte tilretninger blev
fordelingen godkendt.
Formand Niels Munk Nielsen:
DMUs Hovedbestyrelse
EMU
Eliteudvalg
Økonomi/Budgetter
Internationale kontakter
Kontakt til/med pressen - Kontakt til Motor Bladet
Planlægning og udvikling af aktiviteter
Talentudvikling/landstræner
Sponser/VIP arbejde
Næstformand Svend Jakobsen:
Formandens stedfortræder
Turnerings ansvarlig
Kalender ansvarlig
Breddearbejde
Web koordinator
Liga ansvarlig
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Bestyrelsesmedlem Jens Lund:
Reglements ansvarlig
Blanket ansvarlig
Miljø ansvarlig
Teknisk ansvarlig
Udviklingsprojekt 80cc.
Bestyrelsesmedlem Hanne Thomsen:
Ansvarlig for Classic styregruppe
80 og micro ansvarlig
Ansvarlig for lang- og græsbane samt is-racing
Kursus ansvarlig
Ansvarlig for baneprøver
Officials licens ansvarlig
Bestyrelsesmedlem Karin Christensen:
Banesyn ansvarlig
Starttilladelser til udlandet
Afvikling af DM
Dommeransvarlig
Godkendelse af tillægsregler
Kørerrepræsentant Thomas Irming:
Repræsentant for samtlige kørere i SD-speedway
Deltager i arbejdsgruppe omkring det tekniske
Andre ad hoc opgaver
Arbejdsfordelingen lægges på DMU´s hjemmeside, til brug for klubberne.
Fremtidige henvendelser til SDS, skal ske til den ansvarlige på området.
4. Ankesager.
SD gennemgik først de seneste ankesager til AO.
SD mener det er problematisk med de forholdsvis mange ankesager i speedway, da det både er
tidskrævende og en økonomisk stor resurse. SD vil se på hvad der kan gøres i forhold til
sagsbehandling og reglement.
5. Liga i 2008.
Der er fra Ligaforening kommet forslag til sammensætning af Liga-administrationen (LA)
SJ tager kontakt med Ligaforeninger for endelig sammensætning samt arbejdsbeskrivelsen for det
nye LA.
Der skal udarbejdes en procedure til gennemgang af økonomien i klubberne.
SJ. Tager kontakt til Elvin Rasmussen for udformning af bankgaranti for ligaklubberne.
Sikkerhedsstillingen er for 2008. Kr. 25.000,6. 50cc/Micro.
SD gennemgik forslag til sammensætning af arbejdsgruppe for fremtidig 50cc/Micro speedway.
HT og CG tager kontakt til de udvalgte personer, samt laver en beskrivelse af opgaven for
arbejdsgruppen.
JL laver oplæg til kontrol i 2008, samt ser på muligheden for indførelse af typeattest.
SD ønsker at udvide antallet af personer som kan lave motorkontrol, JL tager kontakt med Per
Ipland, samt personer der kunne være interesseret.
7. Kurser og officialsuddannelse.
HT opdaterede SD om kommende kurser.
DMU laver et opsamlingsmøde omk. ADS kurser, HT og NMN deltager fra SD.
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HT sammensætter et kursusudvalg, som skal planlægger SD speedways tilbud om kommende
kurser, desuden skal der udpeges personer til den fremtidige undervisning til de forskellige
kursustilbud.
8. FIM møde ang. 80cc.
FIM har indkaldt til rundbordsmøde om fremtidens 80cc speedway, mødet finder sted d. 15 marts i
Berlin. EG og NMN deltager.
SD er indstillet på at fortsætte med 80cc i den nuværende form, dvs. størrelsen/vægten på cykler
og baner skal være sammenhængende, der vil dog ske en overgang fra 2 takt til 4 takt motorer,
pga. forbud fra EU af miljøhensyn.
9. SD runden:
SD vil være repræsenteret i så bredt omfang som muligt ved div. mesterskaber og internationale
løb.
DMU hjemmeside (speedway) trænger til optimering, den skal gøres mere brugervenlig, samt
indeholde oplysninger om underudvalg og kontaktpersoner. SJ er tovholder.
SJ udarbejder arbejdsprocesser i forhold til TA og LA.
Alle dommerrapporter sendes til TA (Lissie Laursen) LL videresender herefter til øvrige udvalg og
kontaktpersoner.
Thorkild Hansen er af SD udpeget til ”mentor” for dommerne. TH bliver bindeleddet mellem SD og
dommerne. Der vil i samarbejde med TH blive udsendt en nærmere beskrivelse til de aktive
dommere.
KC informerede om, at banesyn i 2008 er igangsat, der er sendt brev til klubberne. SD forventer
klubberne vil overholde tidsfristerne, samt at banerne er i overensstemmelse med reglerne. Der vil
yderligere i 2008 blive sat fokus på at banebelægningen er i forsvarlig stand, og hvis pålæg ikke
følges, flyttes løbet til en anden bane.
13. Eventuelt.
Intet at referere.
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