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SK – speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden 

for sporten. 
Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om måneden. Hvis læserne har emner og bidrag til, hvad vi kan tage med i nyhedsbrevet er I 

velkommen til at sende det til Peter Kirkegaard på mail: pk@skspeedway.dk. 

 

DIRT DEFLECTOR 
En dirt deflektor skal være homolegeret af FIM, for at være lovlig at bruge. Se reglementets afsnit 6-500.7 

Dirt Deflector. 

Desværre er der er nogle ulovlige kopier i omløb. De er ikke FIM homologeret og kan ikke godkendes af TK. 

Vi har erfaret at man i England har kasseret dem ved TK i efterårets løb i 2011. Og det vil man også gøre i 

2012. 

Så brug eller køb dem ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO INTERNATIONALE LØB MERE I DK 
Der er allerede i år en del internationale løb i Danmark. Udover de to Grand Prix løb i Parken og Vojens, 

samt U21 UEM kval i Brovst og UEM semifinale i Fladbro, så er det lykkedes at skaffe to løb mere til 

Danmark. Det er en af semifinalerne i Grand Prix Challenge som køres i Vojens den 30. juni og UEM 

parspeedway semifinale som køres i Munkebo den 25. august 2012. 

Begge løb er det lykkedes SK at trække til DK, og det betyder at der vil være et tydeligt dansk aftryk på 

afviklingen af internationale løb udenfor Grand Prix serien. 

 

FORHANDLINGER MED TV-KANAL OM SPEEDWAYDÆKNING 
DMU og SK er i gang med forhandlinger med en medieproducent om TV-dækning af Danish Speedway 

League. 

Omfanget af matcher er ikke endeligt på plads, og der er nogle tekniske udfordringer med 
sendeforbindelser fra banerne. Det er aftalt, at selskabet indenfor den nærmeste tid tager kontakt med 
udvalgte ligaklubber om etablering af transmissionsforbindelse. 
  

Følgende dirt deflectorer er godkendt af FIM: 

Barry Briggs  BBDD/96/A/All Speedway  01.01.1998 

Barry Briggs  FIMDBBR/9712/SCB01 Speedway  01.01.1998 

Dave Standing  DADD/97/A/All Speedway  01.01.1998 

JAWA  DD-JAWA/2000/03 Speedway  01.01.1998 

JAWA  FIM DD/2002/04/LT Lang- & græsbane 01.01.1998 

 

mailto:pk@skspeedway.dk


   Speedwaykommissionen  
  Nyhedsbrev 2-2012  

 
Februar 2012 

 
 

2 
 

REVIDERET KALENDER 2012 
TA har netop udsendt revideret kalender for 2012. UEM har været sent ude med endelig placering af nogle 

af deres løb. Derfor er vi blevet nødt til at flytte enkelte af vores løb. 

Samtidig har vi besluttet at erstatte de oprindelige to DM-kvartfinaler + en DM-semifinale, med to DM-

semifinaler som afholdes den 28.04 (samme dag som de oprindelige DM-kvartfinaler). Der er foretaget de 

nødvendige reglementsændringer i forbindelse med dette. 

 

REGLEMENT 2012 
Det tekniske reglement er færdigt og ved at blive trykt, og speedwayreglementet bliver sendt til trykning i 

dag (15.02.2012). Så det skulle være klart i løbet at et par uger. 

 

STÆVNELEDER OG HOLDLEDERSEMINAR  
Husk at tilmelde jer til dette års seminarer, hvor der vil være en gennemgang af meget nyt stof omkring den 

nye turnering og det nye turneringsadministrationssystem: 

 

Stævnelederseminar  10.03.2012 (tilmeldingsfrist 01.03.2012 til Hanne Thomsen, ht@skspeedway.dk) 

Obligatorisk seminar for alle der skal fungere som stævneleder i 2012 

 

Holdlederseminar  24.03.2012 (tilmeldingsfrist 12.03.2012 til Hanne Thomsen, ht@skspeedway.dk) 

Obligatorisk seminar for alle der skal fungere som holdleder i 2012 

 

Begge seminarer afholdes på Serverin Kursuscenter, Skovsvinget 25  5500 Middelfart  

Se mere på DMU hjemmeside under officials i sporten. 

 

 

Svend Jacobsen  Jens Lund   Peter Kirkegaard 
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