
Udsendt til klubberne den 010203
Speedway 1/03

Referat af SportsDivision Speedway’s bestyrelsesmøde den 21. januar 2003

Til stede var: Niels Munk Nielsen, Elvin Rasmussen, Søren Kjær og Lissie Laursen.

Afbud fra: Jens Foldager.

1. Referater
Speedway 5/02 godkendt.
HB9/02, møde omkring TA, Microlandsmøde – samtlige referater taget til efterretning.

2. Nordisk møde 2003.
Nordisk møde speedway skal afholdes i Danmark. Det blev vedtaget at datoen for dette vil
være den 8. & 9. august.

Det er ikke endelig vedtaget hvor dette finder sted.

Datoen meddeles de andre nordiske lande.

3. Repræsentantskabsmøde 2003
Niels Munk Nielsen, der er på valg til formandsposten for 2 år, modtager genvalg.

Elvin Rasmussen, der er valgt i Jylland, modtager ikke genvalg.

Jens Foldager, der er valgt på landsplan, modtager ikke genvalg.

4. Dommer- og stævnelederseminarerne
De endelige dagsordener kom på plads til dommerseminaret den 1. februar og stævnele-
derseminaret den 15. februar.

5. Turneringsadministration
Bent Juul Larsen, OSC, er indtrådt som medlem af TA.

Niels Munk Nielsen og Elvin Rasmussen deltager midlertidig i TA arbejdet.

Frem til repræsentantskabsmødet i marts måned skal al kontakt fra klubberne til TA ske til
Ole Thrane.

6. Indkomne breve
Brev modtaget fra FSK omkring mix. hold og sammensætningen af disse, vil blive besvaret
af TA.

Der er modtaget en del breve fra SMG og SDS kan meddele følgende:

En 15 årig kører kan erhverve en speedwaylicens. Han/hun kan fungere som sidevogns-
mand jfr. reglementet. Der kan ikke indløses et classic licens når køreren er 15 år. Chauf-
føren i en sidevognsekvipage skal være fyldt 18 år.



DM 500cc sidevogne – SDS udskriver ikke på nuværende tidspunkt  et DM i denne klasse.

SDS afventer dannelsen af en styregruppe for Græs- og langbane der så forventes at
fremkomme med et oplæg til år 2004.

7. Oprettelse af en styregruppe for classic og andre sidevogne og solo cykler
Der nedsættes en styregruppe for classic og andre sidevogne og solocykler.
Interesserede i dette skal henvende sig skriftligt til Lissie Laursen.

8. UEM Youth Cup og YGT 80cc
SDS er utilfreds med fremgangsmåden af flytningen af den endelige dato for afviklingen af
YGT.

SVEMO har forespurgt om der kan køres landskampe Sverige og Danmark igen.
SDS takker ja til dette, og holdlederen for 80cc Torben Hansen har foreslået at der køres i
Danmark den 20. og 21. april.

Lissie Laursen finder klubber der er interesseret i at afvikle disse landskampe.

Landskampene i Sverige finder sted den 19. & 20. juli.

Nordisk Cup, der skal køres i Norge, finder sted den 5. & 6. juli.

Der ydes tilskud til træningssamling 80cc i henhold til aftale samt opstillet plan.

9. Speedwayreglementet 2003
Det nye reglement er færdigtrykt, og kan bestilles på kontoret. Prisen for disse blev oplyst i
MB december nr.

10. Næste møder
Næste møder i SDS finder sted den 18. marts og den 6. maj i Vejen.

Referent: Lissie Laursen


