
Speedway 2/03

Referat af SportsDivision Speedway’s bestyrelsesmøde den 20. marts 2003

Til stede var: Niels Munk Nielsen, Ole Thrane, Brian Svendsen, Søren Kjær, Thomas Ir-
ming og Lissie Laursen.

Niels Munk bød velkommen til vort første møde med den nye bestyrelse og udtrykte håb
om at vi ville få et godt samarbejde i fremtiden.

1. Referater
Speedway 1/02  godkendt.

Speedway rep. møde:
Pkt. 6 budgetforslag: John Petersen, HeSK, foreslog, at der fremover fremsendes 10 stk.
reglementer á kr. 75,00 til alle speedwayklubber. Dette vil ske fra år 2004.
Referat i øvrigt godkendt.

HB 2/03 – taget til efterretning.

2. Bestyrelsesmedlemmernes fremtidige arbejdsfordeling
Arbejdsfordelingen i den nye bestyrelse blev drøftet og den fremtidige arbejdsfordeling
blev vedtaget.

Se vedhæftede bilag.

3. Indkomne breve
Det skal endnu engang fastslås, at al post til SD SKAL fremsendes til SD-sekretæren der
sørger for at posten viderefordeles.

Det skal også endnu engang fastslås at al post til SD skal være underskrevet af klubfor-
manden.

Brev modtaget fra FMK og VBMK om 80cc landskampene DK – S der skal afholdes i april
måned. Begge klubber har vedlagt budget for disse landskampe og mener, at det ikke er
klubben der skal afholde udgifterne ved afholdelse af en sådan landskamp, men at det er
SD der skal afholde disse.

Der har i mange år været kørt mange former for officielle landskampe i Danmark. Disse
landskampe afholdes dels i DK og dels i Sverige p.t., afholdes ene og alene for kørernes
skyld, således at de kan få en forsmag på hvordan det er at deltage i stævner der ikke kun
gælder den hjemlige turnering eller DMerne.
Det er klubberne der afholder alle stævner under DMU, og ikke hverken SportsDivision
Speedway eller DMU generelt.

Som det fremgik af vort regnskab og budget, er der ikke økonomi til afholdelse af stævner i
SD regi. Klubberne tilskrives om dette.



Brev modtaget fra Kronjyllands Speedway Club, der søger dispensation for Leon Madsen
så han kan køre 500cc fra sæsonstart 2003.

SD kan ikke, jfr. speedway reglement § 1-3.04 hvor det præsiceres, at en kører kan er-
hverve licens til 500cc efter det fyldt 15. år.

For træning i større maskinklasse gælder § 1-3.05 A , pkt. b der siger, at en kører må træ-
ne i en større maskinklasse efter 1. august, og kun på egen hjemmebane.

Dispensation ikke givet.

Rasmus Poulsen har ønsket at erhverve Tysk licens. SDS tilskriver Rasmus omkring dette
samt reglerne for træning o.l. når en kører har licens fra anden union.

Brev fra Kjeld Imer omkring tildelte dommerjob. SD informerer om, at under hensyntagen
til vor økonomiske situation, vil det i fremtiden være således, at mange af vore dommere
vil kunne ses som ”hjemmebanedommer”. Dog er alle vore dommere af en sådan klasse,
at de kan dømme hvor det skal være uden at der tages hensyn til dette fænomen.

4. Prøvekørsel med 80/125cc cykler
Er der interesse for 125cc – 4 takt, så vil det være muligt, at træne med disse cykler.

I løbet af de næste 3 år, senest fra 2006, vil det være slut med 80cc 2-takt grundet FIM og
EU trafikkommisionen’s signaler omkring dette.
Er der tilslutning til dette, vil der blive mulighed for at arrangere et prøvestævne.

5. Landskampe og landsholdstræninger 80cc
Der har været en del snak om at klubberne ønsker betaling for at lægge bane til hvis
landsholdet skal komme og afholde træning på en bestemt bane. Selv om det aldrig har
været et problem før, at klubber velvilligt har stillet baner til rådighed for dette, har besty-
relsen vedtaget, at der kan udbetales kr. 500,00 til klubberne til dækning af udgifter til die-
sel m.v.
Der er ikke midler til at vi kan betale mere. Også her gælder det, at ønsker man ikke at
have disse besøg af vort 80cc landshold, ja så dropper vi det bare.

6. Dirt deflector
Der har været forespørgsel til SD om det var muligt at køre med en dirt deflector af andet
og billigere ”mærke” end  vi kender til i dag.

SDS ser med velvilje på tiltag, der kan frembringe billigere dele til sporten.

For at sådanne dirt deflectorer godkendes til kørsel i Danmark, skal der fremlægges et
antal for test på bane. Dette gælder også andre former for udstyr, der måtte fremkomme.

SD kræver samtidig, at det er ”fabrikantens”  fulde ansvar, at der ikke opstår retssager om
patentrettigheder, mønsterbeskyttelse, brugsmodels rettigheder og andre ophavsrettighe-
der og produktionsrettigheder.

DMU og SDS skal på ingen måde kunne involveres eller pådrages  ansvar i sådanne sa-
ger ved nogen retsinstans.



Henvendelse omkring dette skal ske til Søren Kjær eller Thomas Irming.

7. Aktivitetsliste
SDs aktivitetsliste vil blive opdateret.

8. Status på banesyn
Banesyn er i gang over det ganske land. Dog er der klubber der stadig ikke kan nøjes med
eet syn hvilket SDS finder beklageligt.
Banesyn er noget der sker hvert år, så klubberne burde være bedre forberedte på dette.

9. SD-runden

Niels Munk informerede om, at der skal være møde med de klubber der har ønsket at væ-
re en af de klubber der kommer i betragtning når de nye kraftcenterbaner skal udvælges.

Ole Thrane orienterede om arbejdet med den nye turneringsplan, ligesom det blev oplyst
hvem der deltager i TA-arbejdet fremover:

Turneringsadministration:

Formand: Ole Thrane
Medlem: Tine Svendsen

Hans Erik Christensen
Bent Juul Larsen

Planen for holdledermødet den 23. marts blev gennemgået.

OT kunne informere om, at der stadig ikke er orden i alle papirer der vedrører de delta-
gende klubber fra SL.
Dette finder SDS er meget utilfredsstillende og skal derfor bede klubberne om at få dette
bragt i orden hurtigst muligt.

10. Mødeplan for resten af 2003
Datoer for fremtidige SDS-møder blev fastlagt:

6. maj – 17. juni – 26. august – 7. oktober samt den 25. november 2003.

Referent: Lissie Laursen


