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

for sporten.    HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET 
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. 

 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
På repræsentantskabsmødet i starten af marts deltog alle speedwayklubber på nær en enkelt. Der var en 

god og livlig debat om bl.a. den nye turneringsform. 

En af de store udfordringer i de kommende år er, at fastholde medlemstallet, både blandt aktive og passive 

medlemmer. Speedway er en fantastisk sport, men også en sport, hvor man bruge meget tid og mange 

penge, så nogle af drøftelserne handlede i høj grad om, hvordan vi gør det nemmere at køre speedway. 

Der blev valgt nyt medlem til speedwaykommissionen. Jens Lund takkede af efter mange år i ledelsen af 

dansk speedway, og vi takker for hans indsats igennem årene. 

Nyvalgt kommissionsmedlem er Jens Foldager, Holstebro Speedway Klub. Jens har i en del år fungeret som 

A-dommer, og har god indsigt i dansk speedway.  Jens er 64 år, bor i Holstebro og er for nylig gået på 

pension efter 43 år i Forsvaret. Vi byder Jens velkommen i SK, og glæder os til at arbejde sammen med 

ham. 
 

 

DANISH SPEEDWAY LEAGUE 
Før sæson 2012 har det været nødvendigt at se nærmere på ligaklubbernes regnskaber for 2011 og budget 

2012. Der er mange klubber som kører med underskud, og det er naturligvis ikke en holdbar situation i 

længden. Gennemgangen skal ikke mindst ses i lyset af, at vi lige nu er i gang med en afrapportering af 

mulighederne for en konstruktion omkring ligaen, der gør at økonomi og styring bliver mere solid. 

Alle klubber fået tilladelse til at køre i 2012. 

 

 

TURNERING 2012 
Turneringen går i gang den kommende weekend. Der er en del klubber som har henvendt sig op til 

sæsonstart, fordi der er kørere som er stoppet siden efteråret, hvor holdet blev sat, og nu kan der ikke 

stilles hold. 

SK besluttede derfor at der blev åbnet et transfervindue i uge 14 (2.-8. april) for klubberne. Her havde 

klubberne mulighed for at rette holdene til inden turneringen går i gang. Der vil fortsat også være 

transfermulighed i uge 27, akkurat som tidligere år. 

SK håber på en god og spændende sæson, og ønsker alle klubber og kørere held og lykke. 
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REVIDERET KALENDER 2012 
TA har udsendt revideret kalender for 2012. UEM har været sent ude med endelig placering af nogle af 

deres løb, og der er desværre fortsat problemer, hvilket betyder, at der muligvis kommer andre ændringer, 

som vi ikke kender til endnu. 

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. 

 

 

TEKNISK REGLEMENT 2012 
Desværre havde der indsneget sig nogle fejl, og den forkerte version blev trykt. Så det tekniske reglement 

er først færdigtrykt den 09.03. Hvis I ligger inde med et Teknisk Reglement som I har modtaget før den 

09.03, bedes I bestille et nyt på kontoret. 

 

 

DIRT DEFLECTOR 
I sidste SK-Nyt omtalte vi ulovlige dirt-deflectorer, men fik ikke vedlagt det infobrev som Briggo har 

udarbejdet. Det er nu vedlagt dette nyhedsbrev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERAMISKE LEJER 
Vi har fået oplyst at enkelte kørere er begyndt at bruge keramiske lejer. I den forbindelse skal vi gøre 

opmærksom på teknisk reglementet afsnit 6-00.3, hvor der bl.a. står: ”Brugen af ceramic (keramiske) dele 

er forbudt. Det er tilladt at bruge ceramic belagte dele.” 

 

 

VARMESKJOLD PÅ LYDDÆMPER 
FIM har besluttet at der fra 01.01.2013 skal være varmeskjold på lyddæmperen. Det betyder at potter der 

homologeres i 2012 og frem skal være med varmeskjold. 

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 

 



   Speedwaykommissionen  
  Nyhedsbrev 3-2012 

 
Marts/April 2012 

  
 

3 
 

I Danmark indfører vi først reglen om varmeskjold i 2014/2015 efterhånden som godkendelsen udløber på 

de ”gamle” potter. 

 

 

LIGATRANSMISSIONER 
KanalSport starter livetransmission fra DSL-ligaen den 27. april kl. 19.00 med matchen mellem Outrup og 

Grindsted. Der er planlagt ca. 20 transmissioner hen over sommeren, herunder også transmission fra DM 

finalerne. Vi er meget glade for aftalen, som giver en enestående mulighed for at brede sporten ud til et 

meget bredere publikum end vi ser i dag. 

Vi er overbevist om, at vi driver en sport, som mange synes er interessant og ønsker at følge. 

 

Bedste sportslige hilsner 

 

Svend Jacobsen  Jens Foldager   Peter Kirkegaard 
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