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25. november 2015

Referat fra møde i Sportskommissionen på Skype

SK Møde: 11-2015
Mødedato: 16. november 2015
Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian
Berthelsen(BB), og Søren Andersen(SA)
Thorkild Vestergaard(TV) deltog desuden under punkt 2.
Ikke til stede: Ingen
Referent: Søren Andersen
Dato: 25. november 2015

Dagsorden:

1) Velkomst
SKR bød velkommen til mødet og derefter gik man over til dagsorden

2) Evaluering af klublederseminar
Inden afrejse blev deltagerne adspurgt om deres indtryk fra/kommentarer til mødet:
Ønske om at reglementsrettelserne sendes til klubberne på forhånd, så det er muligt at læse dem
igennem inden de bliver præsenteret på klublederseminaret.
Rundspørge fremsendes til klubberne om ønsker til emner, som klubberne ønsker bragt op på
Klublederseminaret i 2016.
Mere tid til erfaringsudveksling, klubberne imellem. En ide kunne være at holdes en time-out i
programmet, hvor deltagerne går ud i grupper og diskuterer klubarbejdet, for herefter at vende tilbage
til fælles lokalet og evt. fremlægger konklusionerne fra drøftelserne i grupperne.
Præsentationsrunde af deltagerne ved start, så nye personer ved, hvem de forskellige er.

3) Reglement 2016
Rettelsesforslagene blev fremlagt på Klublederseminaret. Disse er vedlagt referatet som bilag 2.
Disse rettelser bliver suppleret med en række forslag fra Ligaforeningen.
Reglementet vil være klar til offentliggørelse inden juleferien.

4) Mesterskabsløb 2016
HT havde i samarbejde med Landstræner Anders Secher, fremsat forslag til DM 2016. SK blev enige om
formatet for DMA, DM U21, DM 85 cc. Formatet for 50 cc og 250 cc fastlægges i den nærmeste fremtid.
Formatet vil afhænge af antallet af licenser.
Vedlagt som bilag 1.

5) Sager:
- Dommerudvalg
HT havde fremsendt forslag til kommissorium for et sportsudvalg, der skal arbejde med
dommerudvikling. SK drøftede behovet for et sådant udvalg og blev enige om at udvalget skal etableres
med Poul Erik Nielsen og Niels Munk Nielsen som tovholdere og med Hanne Thomsen som
kontaktperson i SK. HB ansøges om penge til projektet.
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- Møde med Jonas Schärfe
BB og HT har afholdt møde med Jonas Schärfe, der administrerer Facebookgruppen; ”Os der elsker
Speedway”. Et meget konstruktivt møde.
- Teknisk kontrol
SK har modtaget et spørgsmål om, hvorvidt der kommer teknisk kontrol i DSL i 2016 eller ej? Svaret fra
SK er, at der ligesom i øvrige turneringsmatcher, vil være sandsynlighed for at teknisk kontrol dukker på
et eller andet tidspunkt.

6) Turneringen 2016
Holdtilmeldingen er slut og Thorkild Vestergård fremlagde resultatet af denne. Antal tilmeldte hold i
forskellige divisioner:

For at få sammensat en turnering, der rent sportsligt, fungerer bedst muligt og for at være tro overfor
de tilsagn, som tidligere er blevet meldt ud fra SK, foretog SK 6 tvangsoprykninger for at få 8 hold i
henholdsvis 1. og 2. division, 85 cc.
Turneringen ser ud som følger:

500 cc 85 cc 50 cc

1. division
Brovst Speedway Club
Esbjerg Motor Sport
Fjelsted Speedway Klub
Glumsø Speedway Klub
Grindsted Speedway Klub
Holsted Speedway Klub
Silkeborg Speedway Club
Slangerup Speedway Klub

2. division
Esbjerg Motor Sport
Fjelsted Speedway Klub
Grindsted Speedway Klub
Herning Speedway Klub
Holsted Speedway Klub
Kronjyllands Speedway Club

Old boys
Brovst Speedway Club
Fjelsted Speedway Klub
Silkeborg Speedway Club
Holsted Speedway Klub
Esbjerg Motor Sport

1. division
Fjelsted Speedway Klub
Holsted Speedway Klub
Munkebo Speedway Klub(Opr)
Silkeborg Speedway Club
Skærbæk Motor Klub
Slangerup Speedway Klub(Opr)
Sportsmotorklubben Odin
Vissenbjerg-Bred Motorklub

2. division
Fjelsted Speedway Klub 1
Fjelsted Speedway Klub 2(Opr)
Holsted Speedway Klub
Outrup Speedway Club(Opr)
Silkeborg Speedway Club
Skærbæk Motor Klub 1
Skærbæk Motor Klub 2
Vissenbjerg-Bred Motorklub

3. division
Esbjerg Motor Sport
Fredericia Motor Klub
Grindsted Speedway Klub
Holsted Speedway Klub
Silkeborg Speedway Club
Slangerup Speedway Klub
Sportsmotorklubben Odin
Vissenbjerg-Bred Motorklub

1. division
Esbjerg Motor Sport
Fredericia Motor Klub
Herning Speedway Klub
Kronjyllands Speedway Club
Munkebo Speedway Klub
Silkeborg Speedway Club(Opr)
Slangerup Speedway Klub
Vissenbjerg-Bred Motorklub

2. division
Fjelsted Speedway Klub
Fredericia Motor Klub 1
Fredericia Motor Klub 2
Grindsted Speedway Klub
Herning Speedway Klub
Holsted Speedway Klub 1
Holsted Speedway Klub 2
Outrup Speedway Club
Silkeborg Speedway Club
Skærbæk Motor Klub
Slangerup Speedway Klub
Sportsmotorklubben Odin

500 cc 85 cc 50 cc
1.div 2.div OB 1.div 2.div 3.div 1.div 2.div 3.div

8 6 5 6 8 10 2 7 10
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7) Eventuelt
Næste SK møde afholdes onsdag den 9. december på Skype.

8)



DMA 2016 

Kvartfinale 1 
Deltagere: Kørere udtages efter 
Kategoriseringslisten og derefter ranglisten. 
Til Semifinalen: 5+1 kørere kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Dæksider: 3  

Kvartfinale 2 
Deltagere: Kørere udtages efter 
Kategoriseringslisten og derefter ranglisten. 
Til Semifinalen: 5+1 kørere kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Dæksider: 3  

Semifinalen 
Deltagere: A kørere , samt de bedste  B kørere i henhold til kategoriseringsliste. (6 kørere seedes i alt.) 
Til finalen: 10+2 kørere kvalificerer sig til finalen. 
Dæksider: Fri 

Finalen 
Deltagere: GP kørere, 1 wild card, samt højest placerede kørere fra DM 2015 seedes. 
Format: Der køres alle mod alle. Finaleheat køres med de 4 højest placerede kørere efter de 20 indledende heats. Vinderen er 
den højest scorende kører på aften(Indledende heats og finaleheat incl.) 
Dæksider: Fri 

Bilag 1 



DM U21 2016 

Semifinale 1 
Deltagere: Tilmelding 
Heatskema: S4.21 
Til Semifinalen: 7+1 kørere kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Dæksider: 2 

Finalen 
Deltagere: Deltagere fra semifinalerne, samt 2 Wild Cards(Landstræner +SK) 
Format: Der køres alle mod alle. Finaleheat køres med de 4 højest placerede kørere efter de 20 indledende heats. Vinderen er 
den højest scorende kører på aften(Indledende heats og finaleheat incl.) 
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 4 

Semifinale 2 
Deltagere: Tilmelding 
Heatskema: S4.21 
Til Semifinalen: 7+1 kørere kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Dæksider: 2  



DM 85cc 2016 

Kvartfinale 1 
Deltagere: Tilmelding 
Til Semifinalen: 10+2 kørere 
kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 2 

Finalen 
Deltagere: Kvalificerede deltagere fra semifinalerne. 
Format: Der køres alle mod alle. Finaleheat køres med de 4 højest placerede kørere efter de 20 indledende heats. Vinderen er 
den højest scorende kører på aften(Indledende heats og finaleheat incl.).  
Heatskema: S4.22 
Dæksider: 4 

Kvartfinale 3 
Deltagere: Tilmelding 
Til Semifinalen: 11+1 kørere 
kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 2  

Kvartfinale 2 
Deltagere: Tilmelding 
Til Semifinalen: 11+1 kørere 
kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 2  

Semifinale 1 
Deltagere:  Kvalificerede deltagere fra 
kvartfinaler  
Til Semifinalen: 8+1 kørere kvalificerer sig til 
finalen. 
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 2  

Semifinale 2 
Deltagere: kvalificerede deltagere fra 
kvartfinaler 
Til Semifinalen: 8+1 kørere kvalificerer sig til 
finalen. 
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 2  



DM 50cc 2016 

Semifinale 1 
Deltagere: Tilmelding 
Til Semifinalen: 8+1 kørere kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Dæksider: 2  
Antal motorcykler:  Max. 2 

Semifinale 2 
Deltagere: Tilmelding 
Til Semifinalen: 8+1 kørere kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Dæksider: 2  
Antal motorcykler:  Max. 2 

Finale 
Deltagere: Efter tilmelding, ingen 
seedning 
Format: Der køres alle mod alle.  
Heatskema: S4.21 
Dæksider: 2 



250 cc 

Der arbejdes på et par DM 250 cc, hvor 
der udarbejdes et heatskema efter hvor 

mange par der tilmelder sig 
Frit antal dæk 

Dette kan også arrangeres sammen 
med et Nordisk Mesterskabscup for par. 
Der arbejdes for et nordisk samarbejde i 

250 cc.  



Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 2.7 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
2.7 Ryttergårdschef 
a. Kun kørere og deres mekanikere, og øvrige personer, med ærinde, eller 
ret dertil, må opholde sig i ryttergården. Ryttergård og Parc Fermé område 
6 
skal holdes afgrænset og lukket under stævnet og må kun åbnes i 
nødvendigt eller beordret omfang. 

Ny tekst:2.7 Ryttergårdschef 
a. Kun kørere og deres mekanikere, og øvrige personer, med ærinde, eller 
ret dertil, må opholde sig i ryttergården. Ryttergård og Closed park område 
6 
skal holdes afgrænset og lukket under stævnet og må kun åbnes i 
nødvendigt eller beordret omfang. 

Side !  af !1 1
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 18.1 Definitioner 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
Parc Fermé: Et afspærret område i ryttergården, som holdes under 
opsyn af en official. 

Ny tekst: 
Closed park: Et afspærret område i ryttergården, som holdes under 
opsyn af en official. 

Side !  af !1 1



Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 19.1. Turneringsform 

Afsnit: 19.1.1 50 cc 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af snit. 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

________________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 

Danmarksturneringen i 50 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet 
navn på en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler anført i kapitel: 
Speedwayturneringer i 2015, Fælles bestemmelser, suppleret med nedenstående 
særregler: 
• TA sammensætter turneringen ud fra antal tilmeldte hold 
• Antallet af turneringsrunder afgøres af tilmeldingen til turneringen.TA 
gennemgår tilmeldingerne og indplacerer dem efter sidste sæsons samlede 
turneringsgennemsnit for alle 6 kørere. Det tillades, at et hold, hvor alle 
rykker op placeres i laveste div. året efter. 
Snitregler er: 
1. division: 30 
2. til 4. division: 15 

______________________________________________________________________________________
Ny tekst: 

Danmarksturneringen i 50 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet 
navn på en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler anført i kapitel: 
Speedwayturneringer i 2016, Fælles bestemmelser, suppleret med nedenstående 
særregler: 
• TA sammensætter turneringen ud fra antal tilmeldte hold 
• Antallet af turneringsrunder afgøres af tilmeldingen til turneringen.TA 
gennemgår tilmeldingerne og indplacerer dem efter sidste sæsons samlede 
turneringsgennemsnit for alle 5 kørere. Det tillades, at et hold, hvor alle 
rykker op placeres i laveste div. året efter. 
Snitregler er: 
1. division: 23 
2. division: 15 
3. division: 12 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 19.1. Turneringsform 

Afsnit: 19.1.2 250 cc 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Turneringsform 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nyt afsnit for 250cc 

19.1.2.1. 250cc
• Danmarksserien i 250 cc speedway, benævnes efterfølgende 1.div., evt. 
tilføjet navn på en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler, 
suppleret med nedenstående særregler. 
1.divisionkøres med 4 hold og med 4 holdsmatcher 
Divisionen køres med 4 holdsmatcher, med 4 kørere på hvert hold.  
• Ingen klub kan have mere end et hold i 1.division. 
• Såfremt en klub har den sportslige berrettigelse til at deltage i 1.division 
og kan godkendes af SK/TA, rykker det laveste placerede hold ud af 
1.division. Ønsker en klub at deltage i 1. division, skal ønsket være 
fremsat til TA, senest 1.september året før. 
•  
TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod 
Indplaceringerne. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 19.1. Turneringsform 

Afsnit: 19.1.2 85 cc 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Fjernelse af finalerunder. 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Der køres 4 finale runde i 1.div. mellem nr. 1,2,3 og 4. Der køres 4 nedrykningsrunder 
mellem nr . 5,6 og 7 
Der køres 2 finale runde i 2. division mellem nr. 1,2,3 og 4. 
SK udtager klubberne/ baner hvor matcherne skal afvikles 
Slutspil 85 cc 
Hjelmfarve i finalerunden.: 
1.runde. 
Nr. 2 i grundserien rød 
Nr. 1 i grundserien hvid 
Nr. 3 i grundserien gul 
Nr.4 i grundserien blå 
2.runde. 
Nr. 1 i grundserien rød 
Nr. 2 i grundserien gul. 
Nr. 3 i grundserien blå 
Nr. 4 i grundserien hvid 
3. runde 
Nr. 1 i grundserien blå 
Nr. 2 i grundserien hvid 
Nr. 3 i grundserien rød 
Nr. 4 i grundserien gul 
4 runde 
Nr. 1 i grundserien gul 
Nr. 2 i grundserien blå 
Nr. 3 i grundserien hvid 
Nr. 4 i grundserien rød 
Nr. 1 i Grundserien tager 4 point over i slutspillet. Nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 1 og nr. 4 
får 0 point. I slutspillet må der bruges gæstekører. Gæstekører skal have deltaget i min. 
1 matcher for holdet i indeværende sæson. 
I finalerunderne gives der til: 
Nr. 1: 3 matchpoint 
Nr. 2: 2 matchpoint 
Nr. 3: 1 matchpoint 
Nr. 4: 0 Matchpoint 

Side !  af !1 2



Vinder af Danmarksturneringen er det hold, der efter slutspilsmatcherne har flest 
matchpoint (overførte + indkørte matchpoints i de fire finalerunder). 
43 
Hvis to eller flere hold står lige i samlet matchpoint (overførte +indkørte matchpoints) 
efter slutspilsmatcherne, afgøres deres indbyrdes placering i forhold til resultatet i den 
sidste slutspils match. 
I slutspilet må der bruges gæstekører. Men gæstekører skal have deltaget i min. 1 match 
for holdet, i indeværende sæson, for at kunne deltage.

Side !  af !2 2



Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 19.1. Turneringsform 

Afsnit: 19.1.2 85 cc 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Tilføjelse 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 

Danmarksturneringen i 85 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet navn på 
en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler anført i kapitel: 
Speedwayturneringer i 2015, Fælles bestemmelser, suppleret med nedenstående 
særregler: 
Der er fri tilmelding i 2. div. til 4 div. 
SK/TA fordeler holdene i divisionerne efter antal tilmeldte hold.  
TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod 
indplaceringerne. 
Matcherne afvikles som 4 holdsmatcher. 
Turneringen afvikles over de antal runder, som passer med fordelingsnøglen. 

________________________________________________________ 
Ny tekst: 

Danmarksturneringen i 85 cc speedway benævnes efterfølgende DIT, evt. tilføjet navn på 
en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler anført i kapitel: 
Speedwayturneringer i 2016, Fælles bestemmelser, suppleret med nedenstående 
særregler: 
SK/TA fordeler holdene i divisionerne efter antal tilmeldte hold.  
TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod 
indplaceringerne. 
Matcherne afvikles som 4 holdsmatcher. 
Turneringen afvikles over de antal runder, som passer med fordelingsnøglen. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 19.1. Turneringsform 

Afsnit: 19.1.3 500 cc 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af snit. 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 

• Danmarksserien i 500 cc speedway, benævnes efterfølgende 1.div., evt. 
tilføjet navn på en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler, 
suppleret med nedenstående særregler. 
1.divisionkøres med 8 hold og med 4 holdsmatcher 
Ved deltagelse af 9 hold, køres divisionen med 3 holds matcher. 

2.div. køres med de resterende hold, der er tilmeldt. Divisionen køres med 
4 holdsmatcher, med 4 kørere på hvert hold. Den enkelte kørers snit må 
max. være 5. På holdet må der max. være 2 kørere med et snit på 5. 
2 div. afvikles på løbsdage, hvor der ikke køres 1. div. 
• Ingen klub kan have mere end et hold i 1.division. 
• Såfremt en klub har den sportslige berettigelse til at deltage i 1.division 
og kan godkendes af SK/TA, rykker det laveste placerede hold ud af 
1.division. Ønsker en klub at deltage i 1. division, skal ønsket være 
fremsat til TA, senest 1.september året før. 
• For 1.divison køres der et slutspil over 2 runder. Første runde afvikles på 
den bane som blev nr. 2 i grundserien. Anden runde afvikles på den bane 
som blev nr. 1 i grundserien. 
• I 2. division køres der minimum en match pr. bane pr. løbsdag. 
TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod 
indplaceringerne. 

_________________________________________________________________ 
Ny tekst: 

• Danmarksserien i 500 cc speedway, benævnes efterfølgende 1.div., evt. 
tilføjet navn på en hovedsponsor. For DIT gælder de generelle regler, 
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suppleret med nedenstående særregler. 
1.divisionkøres med 8 hold og med 4 holdsmatcher 
Ved deltagelse af 9 hold, køres divisionen med 3 holds matcher. 

2.div. køres med de resterende hold, der er tilmeldt. Divisionen køres med 
4 holdsmatcher, med 4 kørere på hvert hold. Den enkelte kørers snit må 
må max, være på 6.På holdet må der max. være 2 kørere med et snit på 6. 
• Ingen klub kan have mere end et hold i 1.division. 
• Såfremt en klub har den sportslige berettigelse til at deltage i 1.division 
og kan godkendes af SK/TA, rykker det laveste placerede hold ud af 
1.division. Ønsker en klub at deltage i 1. division, skal ønsket være 
fremsat til TA, senest 1.september året før. 
TA offentliggør divisionerne på www.dmusport.dk. Der kan ikke protesteres mod 
indplaceringerne. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 19.2. Holdtilmelding 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Fastholdelse af nuværende sæledes at der ingen bruttotrup er 

på 2.div. 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 

19.2 Holdtilmelding
a. Senest den 1. november året før turneringen fremsendes holdtilmeldingen 
på DT. Tilmelding skal ske i henhold til reglerne om op- og nedrykning. Se 
24.3. Umiddelbart derefter offentliggør TA pr. klasse holdenes 
divisionsindplacering 
b. En klub kan kun tilmelde 1 hold pr. klasse pr. division, bortset fra laveste 
division i hver klasse, hvor flere hold kan tilmeldes. Hvis en klub tilmelder 
færre hold end i det foregående år, kan det lavest rangerende hold ikke 
tilmeldes. For 50 cc, se 19.1.1 
c. Ingen kører må stå anført på mere end en (1) DIT bruttotrup. 
d. Ved tilmelding skal der være en bruttotrup på følgende antal navngivne 
kørere: 
• 500 cc, 1.division: Minimum 7 kørere g maximum 8 kørere til et hold. 

500 cc, 2.division: Ingen bruttotrup. Tilmeldte hold forpligter sig til at 
stille hold ved alle matcher. 

 • 85 cc: 6 kørere til et hold, 11 kørere til to hold og 17 kørere til 3 hold 
23 kørere til 4 hold. 

• 50 cc: 6 kørere til et hold, 11 kørere til to hold og 17 kørere til 3 hold. 
23 kørere til 4 hold. 

Kørerne til en bruttotrup skal senest 1. oktober året før turneringsåret 
være registreret i DT kørerlicensdatabasen. Ved senere indløsning af 
licens, bliver køreren fri. 
________________________________________________________________ 
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Ny tekst: 

19.2 Holdtilmelding
a. Senest den 1. november året før turneringen fremsendes holdtilmeldingen 
på DT. Tilmelding skal ske i henhold til reglerne om op- og nedrykning. Se 
24.3. Umiddelbart derefter offentliggør TA pr. klasse holdenes 
divisionsindplacering 
b. En klub kan kun tilmelde 1 hold pr. klasse pr. division, bortset fra laveste 
division i hver klasse, hvor flere hold kan tilmeldes. Dette gælder dog ikke 250 cc og 500cc. 
Hvis en klub tilmelder færre hold end i det foregående år, kan det lavest rangerende hold ikke 
tilmeldes. For 50 cc, se 19.1.1 
c. Ingen kører må stå anført på mere end en (1) DIT bruttotrup. 
d. Ved tilmelding skal der være en bruttotrup på følgende antal navngivne 
kørere: 

500 cc, 1.division: 7 kørere.  

500 cc, 2.division: Ingen bruttotrup. Tilmeldte hold forpligter sig til at 
stille hold ved alle matcher. 

250cc, 1.div.: 4 kørere til et hold. 
  
85 cc: 5 kørere til et hold, 9 kørere til to hold og 14 kørere til 3 hold 
21 kørere til 4 hold. 

50 cc: 5 kørere til et hold, 9 kørere til to hold og 14 kørere til 3 hold. 
21 kørere til 4 hold. 

Kørerne til en bruttotrup skal senest 1. oktober året før turneringsåret 
være registreret i DT kørerlicensdatabasen. Ved senere indløsning af 
licens, bliver køreren fri. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 20.1 Holdanmeldelser 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændrings af snittet ved holdsætning 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

Nuværende tekst: 

b. Summen af kørernes holdsætningsværdi på et hold, jfr. 18.7 må ikke 
overskride følgende: 

50cc: 
• 1. div. 30 
• 2. div. 15 

85cc: 
• 1. div. 31 
• 2. div. 21 
• 3. div. 17 
• 4. div. 13 
500cc: 
• 1.division: 28 
• 2.division: 15 
________________________________________________________________ 
Ny tekst: 

 b. Summen af kørernes holdsætningsværdi på et hold, jfr. 18.7 må ikke 
overskride følgende: 

50cc: 
• 1. div. 23 
• 2. div. 15 
• 3. div. 12 
•   
85cc: 
• 1. div. 23 
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• 2. div. 15 
• 3. div. 12 

500cc: 
• 1.division: 30 
• 2.division: 17 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 20.2 Gæstekører 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændres til aktuelt snit 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

Nuværende tekst: 

Der er ingen sammenhæng m.h.t. skifte af kørere mellem DS og DSL. Der kan 
benyttes gæstekørere efter følgende regler: 
• Alle danske kørere som opfylder Kapitel 18.1, må deltage og gæste i DS 
uden tilladelse fra deres stamklub. 
• Antal gæstekørere er uden begrænsninger. 
• Ved brug af gæstekører skal kørerens ligaværdi benyttes (kørerens 
holdsætnings værdi uden klubrabat). 
• Point opnået som gæstekører medregnes i kørerens personlige 
gennemsnit. 
• Klubben straffes i henhold til Kapitel 23.1. 
• En kører i en klubs bruttotrup må ikke deltage som gæstekører i samme 
runde for et andet hold, såfremt: 
a)kørerens klubhold angiver ”stiller ikke op” i DT systemet, eller 
b)kørerens klubholds holdanmeldelse ikke er fuldtallig ved fristen for holdtilmeldingens udløb. 

__________________________________________________________________________ 

NY: aktuelt snit 

Der er ingen sammenhæng m.h.t. skifte af kørere mellem DS og DSL. Der kan 
benyttes gæstekørere efter følgende regler: 
• Alle danske kørere som opfylder Kapitel 18.1, må deltage og gæste i DS 
uden tilladelse fra deres stamklub. 
• Antal gæstekørere er uden begrænsninger. 
• Ved brug af gæstekører skal kørerens aktuelle snit benyttes i henhold til gældende 
offentliggjorte rangliste på DMUSPORT.dk mandag kl. 23.59.   

• Point opnået som gæstekører medregnes i kørerens personlige gennemsnit. 
• Klubben straffes i henhold til Kapitel 23.1. 
• En kører i en klubs bruttotrup må ikke deltage som gæstekører i samme 
runde for et andet hold, såfremt: 
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a)kørerens klubhold angiver ”stiller ikke op” i DT systemet, eller 
b)kørerens klubholds holdanmeldelse ikke er fuldtallig ved fristen for holdstilmeldingens udløb.  

Der må maximum anvendes 2 gæstekører pr. match. Dette gælder dog ikke for 250cc 

turnering, hvor der er fri anvendelse af gæstekører. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 20.5 Program 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring i brug af heatskema  

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

Nuværende tekst: 

20.5 Program
a. Anvendelse af heatskema: 
50 cc: Heatskema S 4.26 
85 cc: Heatskema S.4.26 
1.div 500cc: Heatskema S.4.26 
2.div. 500cc: Heatskema S.4.32 
Old Boys: Heatskema S.4.26 
Såvel papirkopi som elektronisk kopi er gyldig. 
Et trykt program skal overholde alment Reglement 01.95 med undtagelse 
af maskinmærke. 
b. Den arrangerende klub skal lade trykke et passende antal programmer / 
heatskemaer. 
c. Til hvert holds holdledere skal der før matchen udleveres min. 10 stk. heatskemaer. 

20.5.1 Deltagelse i normeneringsheat: 

Heatskema S4.26: 
Heat 20: Tredje mest scorende kører  
Heat 21: Anden mest scorende kører 
Heat 22: Mest scorende kører. 
Reserven kan dog indsættes 1 gang i heat 20 til 22. 
Særregel Old Boys : se afsnit B 

Heatskema S4.32 
Heat 17: Fjerde mest scorende kører 
Heat 18: Tredje mest scorende kører 
Heat 19: Anden mest scorende kører 
Heat 20: Mest scorende kører. 

_________________________________________________________________________ 
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Ny tekst: 

20.5 Program
a. Anvendelse af heatskema: 
50 cc: Heatskema S 4.32 
85 cc: Heatskema S.4.32 
1.div 500cc: Heatskema S.4.33 
2.div. 500cc: Heatskema S.4.32 
Old Boys: Heatskema S.4.26 
Såvel papirkopi som elektronisk kopi er gyldig. 
Et trykt program skal overholde alment Reglement 01.95 med undtagelse 
af maskinmærke. 
b. Den arrangerende klub skal lade trykke et passende antal programmer / 
heatskemaer. 
c. Til hvert holds holdledere skal der før matchen udleveres min. 10 stk. heatskemaer. 

20.5.1 Deltagelse i normeneringsheat: 

Heatskema S4.26:  
Reserven kan dog indsættes 1 gang i heat 20 til 22. 
Særregel Old Boys : se afsnit B 32.3 

Heatskema S4.32: 

Heat 17: Fjerde højest scorende kører 
Heat 18: Tredje højest scorende kører 
Heat 19: Anden højest scorende kører 
Heat 20: højest scorende kører. 

Heatskema S4.33: 

Heat 20: Tredje højest scorende kører af kører 1-4 

Heat 21: Anden højest scorende kører af kører 1-4 

Heat 22: Højest scorende kører af kører 1-4 

Kører nr. 5 kan indsættes i et af nomineringsheatene. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 20.6 Taktisk reserve 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Brug af taktisk reserve  

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

Nuværende tekst: 

20.6 Reserve, Taktisk reserve 
• Taktisk reserve kan indsættes en gang for et hold, der er mindst 7 point 
efter det førende hold. Taktisk reserve kan være en kører fra nr. 1-4, som 
kan indsættes for enhver anden af holdets kørere fra nr. 1-4. 
• Reserven er bundet til sine egne heat, og kan derudover indsættes i 
samtlige heat indtil tilladte antal heat er kørt. 
• Ingen kører deltager i mere end 5 heat til og med heat 19. 
• Der kan ikke opspares et heat ved at undlade at køre et programsat heat 
• I heatskema S4.26: 
o Ingen kører kan deltager i mere end 5 heat til og med heat 19 
o Reserven kan maksimalt indsættes 1 gang i heat 20 til 22, enten som 
ordinær kører eller reservekører. 
I heatskema S.4.32: 

• Ved en restart af et heat kan enten den ordinære kører eller reserve 
indsættes. 
• Ingen kører kan dog indsættes for en kører der er noteret med d, M, F, R, 
ikke er mødt, eller er bortvist for resten af matchen 
• Skilleheat er undtaget fra bestemmelsen om antal kørte heat. 

______________________________________________________________________ 

Ny tekst: 

20.6 Reserve, Taktisk reserve 
• Taktisk reserve kan ikke anvendes i DIT. 

Heatskema S4.34: 
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Kører nr. 5 skal være en 250cc. Kørerens point tæller med i den samlede stilling. Køreren er 
bundet til sine egne heat og kan ikke indsættes i øvrige heat.   

Heatskema S4.33:  
Kører nr. 5 har status af reserve. Reserven er bundet til sine egne heat, og kan derudover 
indsættes til og med heat 19 til tilladte antal heat er kørt. 
• Reserven kan ikke deltage i mere end 5 heat til og med heat 19. 
• Der kan ikke opspares et heat ved at undlade at køre et programsat heat 
• Ved en restart af et heat kan enten den ordinære kører eller reserve indsættes. 

Heatskema S.4.32: 
Skadet kører. 
En skadet kører må maksimalt erstattes en gang af holdets lavest rangerende kører i samme, 
igangværende match. Erstattet kører kan ikke deltage i den resterende del af matchen. 

Heatskema S4.26: 
Ingen kører kan deltager i mere end 5 heat til og med heat 19 
  
Se særregel for Oldboys B.32.3. 

• Ved en restart af et heat kan enten den ordinære kører eller reserve 
indsættes. 

• Ingen kører kan dog indsættes for en kører der er noteret med d, M, F, R, 
ikke er mødt, eller er bortvist for resten af matchen 
• Skilleheat er undtaget fra bestemmelsen om antal kørte heat. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 20.8 Matcher 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Vrøvl 

Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

Nuværende tekst: 

20.8 Matcher
a. En match afvikles som en konkurrence imellem 3 eller 4 hold. 
Køres matchen med færre hold end 3 eller 4, fastholdes hjelmfarver og 
baneopdeling iht. Turneringsplanen. 
b. Holdene tildeles hjelmfarverne: 
Ved brug af heatskema s. 4.15 rød, blå, hvid og gul i den enkelte match, 
iht. den rækkefølge holdene er opstillet i turneringsplanen S 4.31 rød/blå, 
hvid/gul samt grøn/sort i den enkelte match, i henhold til den rækkefølge 
holdene er opstillet i turneringsplanen. Under henvisning til det officielle 
heatskema beholder holdene de respektive hjelmfarver i hele matchen, 
også i evt. skilleheat uanset udfaldet af lodtrækning om startspor.  
c. ”Walk over” regel: 
• Som udeblevet hold defineres et hold, der ikke er til stede på banen 
senest ved matchens 1. start. Dette gælder uanset årsag, hvad enten 
holdet er eller ikke er anmeldt, har sendt afbud, eller blot er udeblevet. 
Se i øvrigt 23.1. 
• Såfremt det senest kl. 24.00 dagen før matchen i DT systemet kan 
fastslås, at matchen dømmes ”Walk over”, kan det/de resterende hold i 
samråd med dommeren straffrit undlade fremmøde. 
• Ved 4 holds matcher hvor kun to hold møder frem, dømmes ”Walk over” 
af dommeren. 
• Ved brug af heatskema S4.31 
Ved 3 holds matcher hvor kun et hold møder frem dømmes” Walk over 
”af dommeren. 
• Dommeren skal i dommerrapporten beskrive de forhold, der førte til 
”Walk over” kendelsen – f. eks. afbud eller udeblivelser. 
• ”Walk over” bevirker at matchen ikke køres. 
• Dommeren tildeler det/de resterende hold hver halvdelen af matchens 
totalt mulige heat point og 3 matchpoint. 
_________________________________________________________________ 
Ny tekst: 

Side !  af !1 2



20.8 Matcher
a. En match afvikles som en konkurrence imellem 4 hold. 
Køres matchen med færre hold end 4, fastholdes hjelmfarver og 
baneopdeling iht. Turneringsplanen. 
b. Holdene tildeles hjelmfarverne: 
Holdene opstilles med rød, blå, hvid og gul i den enkelte match, 
iht. den rækkefølge holdene er opstillet i turneringsplanen. Under henvisning til det officielle 
heatskema beholder holdene de respektive hjelmfarver i hele matchen, 
også i evt. skilleheat uanset udfaldet af lodtrækning om startspor. 
c. ”Walk over” regel: 
• Som udeblevet hold defineres et hold, der ikke er til stede på banen 
senest ved matchens 1. start. Dette gælder uanset årsag, hvad enten 
holdet er eller ikke er anmeldt, har sendt afbud, eller blot er udeblevet. 
Se i øvrigt 23.1. 
• Såfremt det senest kl. 24.00 dagen før matchen i DT systemet kan 
fastslås, at matchen dømmes ”Walk over”, kan det/de resterende hold i 
samråd med dommeren straffrit undlade fremmøde. 
• Ved 4 holds matcher hvor kun to hold møder frem, dømmes ”Walk over” 
af dommeren. 
• Dommeren skal i dommerrapporten beskrive de forhold, der førte til 
”Walk over” kendelsen – f. eks. afbud eller udeblivelser. 
• ”Walk over” bevirker at matchen ikke køres. 
• Dommeren tildeler det/de resterende hold hver halvdelen af matchens 
totalt mulige heat point og 3 matchpoint. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 20.11 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
20.11 Tekniske regler 
• Ved for sent fremmøde, kan motorcykel og kørers udrustning godkendes, 
når det ankommer. TK må afsætte den nødvendige tid hertil. 
• Kørere på samme hold må bytte dæk indbyrdes. Dette omfatter ikke dæk, 
der henstår i  
. 
• Der må for hver fremmødt kører godkendes 2 dæksider pr. løb/match. 
Dækket mærkes på den godkendte side. 

Ny tekst: 
20.11 Tekniske regler 
• Ved for sent fremmøde, kan motorcykel og kørers udrustning godkendes, 
når det ankommer. TK må afsætte den nødvendige tid hertil. 
• Kørere på samme hold må bytte dæk indbyrdes. Dette omfatter ikke dæk, 
der henstår i Closed park. 
• Der må for hver fremmødt kører godkendes 2 dæksider pr. løb/match. 
Dækket mærkes på den godkendte side. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 23.1 bøder 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Reglementsrettelse indstillet af: Turnerings Administrationen 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Ny tekst: 

23.1 Bøder

Den klub der afholder matchen skal indsende heatskema til TA senest 3 timer efter 
afholdt match til heatskema@suspw.dk  

Bøde for for sent indsendelse kr. 500,-   
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 27.8 Tekniske regler 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
27.8 Tekniske regler 

• Ved for sent fremmøde, kan motorcykel og kørers udrustning godkendes, 
når det ankommer. TK må afsætte den nødvendige tid hertil. 
• Hvis en kører, hvis udstyr er godkendt af TK indenfor kontroltiden, ikke 
selv er fremmødt inden matchens 1. heat, skal hans motorcykle(r) og 
godkendte dæk anbringes i Parc Fermé, indtil han efter ankomst har fået 
dommerens tilladelse til start. 
• Der må for hver fremmødt kører godkendes 4 dæksider pr. løb/match. 
Dækket mærkes på den godkendte side. Køreren eller hans mekaniker 
vælger, hvilke 4 dæksider han ønsker godkendt 

Ny tekst:27.8 Tekniske regler 
• Ved for sent fremmøde, kan motorcykel og kørers udrustning godkendes, 
når det ankommer. TK må afsætte den nødvendige tid hertil. 
• Hvis en kører, hvis udstyr er godkendt af TK indenfor kontroltiden, ikke 
selv er fremmødt inden matchens 1. heat, skal hans motorcykle(r) og 
godkendte dæk anbringes i Closed park, indtil han efter ankomst har fået 
dommerens tilladelse til start. 
• Der må for hver fremmødt kører godkendes 4 dæksider pr. løb/match. 
Dækket mærkes på den godkendte side. Køreren eller hans mekaniker 
vælger, hvilke 4 dæksider han ønsker godkendt 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: Teknisk reglement 2016 

33 Generelle bestemmelser 
Afsnit: 33.6.2  
Ikrafttrædelsesdato:2016 
Årsag til rettelse: Tilføjelse af 175 - 250 cc 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 

33.6.2 DK Klasser 
Kategori A solomaskiner: 
•  0-50 cc 
•  50-85 cc 
•  350 - 500 cc 

Ny tekst: 

33.6.2 DK Klasser 
Kategori A solomaskiner: 
•  0-50 cc 
•  50-85 cc 
•  175 - 250 cc 
•  350 - 500 cc
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 34.4 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Tilføjelse af kvartfinaler. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Ny tekst: 

34.4 Halskrave 
•  Alle speedway kørere skal bære en halskrave til beskyttelse af nakke og 
halshvirvler. Undtagelse fra dette er Ligaløb, DM 500 cc kvart- og semifinaler 
og finaler, samt Internationale løb i DK. 
•  Denne undtagelse gælder ikke for danske kørere under 21 år. 
• Kraven skal være af et kommercielt anerkendt fabrikat, der kan købes i 
detailhandelen, og den skal i størrelse passe til kørerens størrelse. Dette 
er især vigtigt for børn.
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 35.4 Lydmåling:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
35.4 Lydmåling 
•  Teknisk kontrol må ikke godkende en motorcykel, hvis den overskrider det 
for klassen højest tilladte lydtryk ved måling. 
Der foretages ikke kontrolmålinger af FIM homologerede 500cc 
lydpotter (iht. Gældende FIM liste over godkendt og 
homolegeret udstyr). Øvrige 500cc lydpotter samt 500cc. lydpotter 
hvor homologeringen er udløbet skal overholde den i bilag 5 
angivede lydtryks grænse. 
• Se Alment reglement 01.111.1 t.o.m. 01.111.5 samt bilag 5 i alment 
reglement. 
•  Kontrollen udføres i forbindelse med den tekniske kontrol, når en DMU 
lydmåler er til stede forud for stævnet eller løbet. 
•  Ved turneringsmatcher måles et passende antal motorcykler før løbsstart, 
dette aftales mellem dommer og lydmåler. 
•  De udtagne kørere informeres så tidligt, at de kan møde til kontrollen med 
opvarmede motorer. 
•  I turneringsmatcher begrænses hver kørers antal af målte motorcykler af 
tidsmæssige grunde til 2. 
•  En motorcykel, som ikke efter 3 målinger er bragt i stand til at overholde 
klassens lydgrænse, skal tages ud af stævnet og henstilles i parc fermé 
indtil protesttidens udløb. 
•  Efter turneringsmatchen måles en motorcykel fra den højst scorende kører 
fra hvert hold. Har to eller flere kørere indkørt samme antal points, måles 
en motorcykel som tilhører køreren der har kørt med det lavest 
rygnummer. 
•  Lydmålingen skal fortages på den cykel som har kørt det seneste heat. 
•  Ved konstateret overskridelse af tilladt lydtryk (jfr. Bilag 5+1dB(A)) efter 
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matchen, fratages den pågældende kører samtlige indkørte points. 
•  Ved mesterskabsstævner og individuelle løb måles samtlige motorcykler 
inden løbsstart. 
•  Kontrollen udføres i forbindelse med den tekniske kontrol, når en DMU 
lydmåler er til stede forud for stævnet eller løbet. 
•  En motorcykel, som ikke efter 3 målinger er bragt i stand til at overholde 
klassens lydgrænse, skal tages ud af stævnet og henstilles i parc fermé 
indtil protesttidens udløb 
•  Efter løbet måles placering 1, 2 og 3. 
•  Lydmålingen skal fortages på den cykel som har kørt det seneste heat. 
•  Ved konstateret overskridelse af tilladt lydtryk (jfr. Bilag 5+1dB(A)) efter 
løbet, fratages den pågældende kører samtlige indkørte points. 
•  Udeblivelse fra tilsagt måling betragtes og straffes som en overskridelse af 
højst tilladte lydtryk. 

Ny tekst: 
35.4 Lydmåling 
•  Teknisk kontrol må ikke godkende en motorcykel, hvis den overskrider det 
for klassen højest tilladte lydtryk ved måling. 
Der foretages ikke kontrolmålinger af FIM homologerede 500cc 
lydpotter (iht. Gældende FIM liste over godkendt og 
homolegeret udstyr). Øvrige 500cc lydpotter samt 500cc. lydpotter 
hvor homologeringen er udløbet skal overholde den i bilag 5 
angivede lydtryks grænse. 
• Se Alment reglement 01.111.1 t.o.m. 01.111.5 samt bilag 5 i alment 
reglement. 
•  Kontrollen udføres i forbindelse med den tekniske kontrol, når en DMU 
lydmåler er til stede forud for stævnet eller løbet. 
•  Ved turneringsmatcher måles et passende antal motorcykler før løbsstart, 
dette aftales mellem dommer og lydmåler. 
•  De udtagne kørere informeres så tidligt, at de kan møde til kontrollen med 
opvarmede motorer. 
•  I turneringsmatcher begrænses hver kørers antal af målte motorcykler af 
tidsmæssige grunde til 2. 
•  En motorcykel, som ikke efter 3 målinger er bragt i stand til at overholde 
klassens lydgrænse, skal tages ud af stævnet og henstilles i Closed park 
indtil protesttidens udløb. 
•  Efter turneringsmatchen måles en motorcykel fra den højst scorende kører 
fra hvert hold. Har to eller flere kørere indkørt samme antal points, måles 
en motorcykel som tilhører køreren der har kørt med det lavest 
rygnummer. 
•  Lydmålingen skal fortages på den cykel som har kørt det seneste heat. 
•  Ved konstateret overskridelse af tilladt lydtryk (jfr. Bilag 5+1dB(A)) efter 
matchen, fratages den pågældende kører samtlige indkørte points. 
•  Ved mesterskabsstævner og individuelle løb måles samtlige motorcykler 
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inden løbsstart. 
•  Kontrollen udføres i forbindelse med den tekniske kontrol, når en DMU 
lydmåler er til stede forud for stævnet eller løbet. 
•  En motorcykel, som ikke efter 3 målinger er bragt i stand til at overholde 
klassens lydgrænse, skal tages ud af stævnet og henstilles i Close park 
indtil protesttidens udløb 
•  Efter løbet måles placering 1, 2 og 3. 
•  Lydmålingen skal fortages på den cykel som har kørt det seneste heat. 
•  Ved konstateret overskridelse af tilladt lydtryk (jfr. Bilag 5+1dB(A)) efter 
løbet, fratages den pågældende kører samtlige indkørte points. 
•  Udeblivelse fra tilsagt måling betragtes og straffes som en overskridelse af 
højst tilladte lydtryk. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 36 Miljøbestemmelser 

Afsnit: 36.2 Olieopsamling. 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af størrelse af måtte til olieopsamling 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 

36.2 Olieopsamling 

• Køreren skal medbringe olieopsamlingsbakke eller en måtte af størrelse 
160 x 100 cm. til anbringelse under cyklerne i ryttergården. 
• Bakken eller måtten skal være anbragt under cyklerne ved enhver 
aktivitet, der kan medføre spild af olie, brændstof eller kølervæske, og 
skal kunne opsamle eller opsuge mindst en liter spildt væske. 
________________________________________________________ 
Ny tekst: 
36.2 Olieopsamling 

• Køreren skal medbringe olieopsamlingsbakke eller en måtte af størrelse 
160 x 75 cm. til anbringelse under cyklerne i ryttergården. 
• Bakken eller måtten skal være anbragt under cyklerne ved enhver 
aktivitet, der kan medføre spild af olie, brændstof eller kølervæske, og 
skal kunne opsamle eller opsuge mindst en liter spildt væske.
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 37.2 50 cc Motoren 

Afsnit: 37.2.1 Tilladte ændringer: 

2016 

Årsag til rettelse: Tilføjelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
37.2.1 Tilladte ændringer 
• Cylinderen må opbores til 4. overstørrelse originalstempel (ø4l mm). 
• Kuglelejer og rullelejer af valgfrit fabrikat og klasse må anvendes. 
Keramiske lejer må ikke anvendes. ¨ 
• Oliepumpe må afmonteres. Slange til oliepumpe må afblændes, men ikke 
med et filter. 
• Karburatoren må dyses om. 
• Fabrikat og varmetal af tændrør er valgfrit. 
• Ledningsnettet inklusive lysspole må afmonteres. 
• Evt. drosselskiver i udstødning må fjernes. 
• Suzuki JR50 må geares 1 tand op på det forreste tandhjul. 
• Pakningssæt, der i materiale, form og tykkelse ikke afviger væsentligt fra 
originale pakninger må anvendes. 
• For Yamaha skal den originale cylinder mærket 49 cc benyttes. Det er 
tilladt at 
benytte originale stempler i overstørrelse indtil + 1,00 mm. 

Ny tekst: 
37.2.1 Tilladte ændringer 
• Cylinderen må opbores til 4. overstørrelse originalstempel (ø4l mm). 
• Kuglelejer og rullelejer af valgfrit fabrikat og klasse må anvendes. 
Keramiske lejer må ikke anvendes. ¨ 
• Oliepumpe må afmonteres. Slange til oliepumpe må afblændes, men ikke 
med et filter. Studsen på karburatoren, til smøreolien, må fjernes
og erstattes med en bolt. Det samme må studsen på olietanken. 
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• Yamaha PW 50 - På koblingsskoen må urenheder /ujævnheder fra støbningen 
forsigtigt slibes væk således at den ikke går mod koblingstromlen. 

• Karburatoren må dyses om. 
• Fabrikat og varmetal af tændrør er valgfrit. 
• Ledningsnettet inklusive lysspole må afmonteres. 
• Evt. drosselskiver i udstødning må fjernes. 
• Suzuki JR50 må geares 1 tand op på det forreste tandhjul. 
• Pakningssæt, der i materiale, form og tykkelse ikke afviger væsentligt fra 
originale pakninger må anvendes. 
• For Yamaha skal den originale cylinder mærket 49 cc benyttes. Det er 
tilladt at 
benytte originale stempler i overstørrelse indtil + 1,00 mm.
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 37.2.3 Motorkontrol 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
37.2.3 Motorkontrol 
Sportsudvalget sikrer ved stikprøvekontrol at motorreglementet overholdes. 
Kontrollen foretages af en sagkyndig kontrollant, udpeget af SK Speedway. 
Denne udsendes efter aftale med sportsudvalget. 
Udsendelsesdatoer og tider er et fortroligt anliggende mellem kontrollanten og 
sportsudvalget. 
a. Ved kontrollantens ankomst til banen, henvender han sig til dommer og 
stævneleder og meddeler dem, at der ved stævnet foretages 
stikprøvekontrol af motorer. 
b. Kontrollanten udtager mindst 3 kørere til kontrol 
c. Kontrollanten skal underrette dommeren og stævnelederen om hvilke 
kørere, der skal have cyklen kontrolleret. 
d. Når de udtagne kørere efter deres sidste heat vender tilbage til 
ryttergården, sikrer teknisk kontrolchef sig, at cyklerne køres til parc 
fermé under opsyn, hvorfra de ikke må fjernes, undtagen til brug ved evt. 
skilleheat. Har en kører flere cykler i ryttergården bestemmer 
kontrollanten om disse også skal kontrolleres. 
e. Kun kontrollanten og chefen for teknisk kontrol har fri adgang til parc 
fermé Der må ikke i parc fermé tages ophold eller udføres arbejde på 
cyklerne. Dog tillades det køreren / mekanikeren at foretage nødvendig 
rengøring inden adskillelse under opsyn af officials. 
f. Der må ikke aftappes benzin eller fjernes dele fra cyklerne i parc fermé. 
g. Kontrollen foretages i et aflukkeligt rum. Under kontrollen må kun 
kontrollanten, køreren og dennes mekaniker samt den tekniske 
kontrolchef opholde sig i rummet. Dommer, stævneleder og SK 
medlemmer har adgang til rummet i fornødent omfang. Alle andre 
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personer skal forbydes adgang. 
h. Under kontrollen adskiller køreren / mekanikeren motoren under fuldt 
opsyn af kontrollanten. 
i. Omkostninger til pakningssæt med mere, der beskadiges ved kontrollen, 
på hviler køreren. Samling efter kontrol er kørerens ansvar. 

Ny tekst: 
37.2.3 Motorkontrol 
Sportsudvalget sikrer ved stikprøvekontrol at motorreglementet overholdes. 
Kontrollen foretages af en sagkyndig kontrollant, udpeget af SK Speedway. 
Denne udsendes efter aftale med sportsudvalget. 
Udsendelsesdatoer og tider er et fortroligt anliggende mellem kontrollanten og 
sportsudvalget. 
a. Ved kontrollantens ankomst til banen, henvender han sig til dommer og 
stævneleder og meddeler dem, at der ved stævnet foretages 
stikprøvekontrol af motorer. 
b. Kontrollanten udtager mindst 3 kørere til kontrol 
c. Kontrollanten skal underrette dommeren og stævnelederen om hvilke 
kørere, der skal have cyklen kontrolleret. 
d. Når de udtagne kørere efter deres sidste heat vender tilbage til 
ryttergården, sikrer teknisk kontrolchef sig, at cyklerne køres til Closed park 
under opsyn, hvorfra de ikke må fjernes, undtagen til brug ved evt. 
skilleheat. Har en kører flere cykler i ryttergården bestemmer 
kontrollanten om disse også skal kontrolleres. 
e. Kun kontrollanten og chefen for teknisk kontrol har fri adgang til Closed park 
Der må ikke i Closed park tages ophold eller udføres arbejde på 
cyklerne. Dog tillades det køreren / mekanikeren at foretage nødvendig 
rengøring inden adskillelse under opsyn af officials. 
f. Der må ikke aftappes benzin eller fjernes dele fra cyklerne i Closed park g. 
Kontrollen foretages i et aflukkeligt rum. Under kontrollen må kun 
kontrollanten, køreren og dennes mekaniker samt den tekniske 
kontrolchef opholde sig i rummet. Dommer, stævneleder og SK 
medlemmer har adgang til rummet i fornødent omfang. Alle andre 
personer skal forbydes adgang. 
h. Under kontrollen adskiller køreren / mekanikeren motoren under fuldt 
opsyn af kontrollanten. 
i. Omkostninger til pakningssæt med mere, der beskadiges ved kontrollen, 
på hviler køreren. Samling efter kontrol er kørerens ansvar. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 37.2 50 cc Motoren 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: 37.2.4 fjernes og erstattes af 37.2.3 som åbner mulighed for 

større fleksibilitet for kontrolanterne. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
37.2.4 Motorkontrol ved mesterskabsstævner 
a. De 4 øverste placeredes cykler tilbageholdes for kontrol. 
b. Såfremt der ved kontrol af nr. 1, nr.2 og nr.3 ikke findes ulovlige forhold, 
kan kører nr. 4 frigives. 
c. Hvis der findes forhold, der kan medføre udelukkelse af en af de 3 øverste, 
skal cyklerne for nr.4 kontrolleres, inden en eventuel oprykning i resultatet 
kan foretages af dommeren. 
d. Kontrollen foretages i øvrigt som beskrevet i 37.2.3. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 37.4 Hjul 

Afsnit:  

2016 

Årsag til rettelse: Ændring af tekst fra bremseklodser til bremsebakker 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
37.4 Hjul 
• Formstøbte hjul og pladehjul skal være forsynede med afdækningsplader. 
•  Afstandsskiver på bagaksel skal sidde på indvendig side af leje ved 
bremseklodser. 

Ny tekst: 
37.4 Hjul 
• Formstøbte hjul og pladehjul skal være forsynede med afdækningsplader. 
•  Afstandsskiver på bagaksel skal sidde på indvendig side af leje ved 
Bremsebakker 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 38.3 85 cc Motoren 

Afsnit: 38.3 pkt. d 

2016 

Årsag til rettelse: Fjernelse af krav om typeattest. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
38.3 85 cc motoren 
a. Motoren skal være en standard masseproduceret 1-cylindret 2-takts 
motor, som er tilgængelig gennem fabrikantens normale salgskanaler. 
b. Cylindervolumen må være over 50cc op til 85cc. , som originalt fremstillet 
af fabrikanten. Overskridelse af 85cc. er ikke tilladt. 
c. For 85cc motorer, er en overskridelse af det oprindelige cylindervolumen 
på +7 % tilladt, og kun med originale reservedele, dog ikke over 85 cc. 
Nicasil belægning i cylindre må fornys ved slitage. 
d. Motorer over 50 cc skal være standardmotorer, der nøje overholder de af 
fabrikanten/importøren givne specifikationer, som er beskrevet i 
typeattesten. 
e. Motoren må kun være forsynet med den originale karburator og der må 
ikke foretages nogen bearbejdning af karburatoren, bortset fra udskiftning 
af dyser og strålerør. 
f. Enhver bearbejdning, tuning og ændring af motor og gearkasse samt brug 
af uoriginale reservedele er ulovlig. 
g. Kickstarter må afmonteres, men kickstarterakslens placering skal forblive 
uændret. 
h. Gearpedal må gerne sidde i modsat side, men det skal være med 
udvendige forbindelser. 

Ny tekst: 
38.3 85 cc motoren 
a. Motoren skal være en standard masseproduceret 1-cylindret 2-takts 
motor, som er tilgængelig gennem fabrikantens normale salgskanaler. 
b. Cylindervolumen må være over 50cc op til 85cc. , som originalt fremstillet 
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af fabrikanten. Overskridelse af 85cc. er ikke tilladt. 
c. For 85cc motorer, er en overskridelse af det oprindelige cylindervolumen 
på +7 % tilladt, og kun med originale reservedele, dog ikke over 85 cc. 
Nicasil belægning i cylindre må fornys ved slitage. 
d. Motorer over 50 cc skal være standardmotorer, der nøje overholder de af 
fabrikanten/importøren givne specifikationer. 
e. Motoren må kun være forsynet med den originale karburator og der må 
ikke foretages nogen bearbejdning af karburatoren, bortset fra udskiftning 
af dyser og strålerør. 
f. Enhver bearbejdning, tuning og ændring af motor og gearkasse samt brug 
af uoriginale reservedele er ulovlig. 
g. Kickstarter må afmonteres, men kickstarterakslens placering skal forblive 
uændret. 
h. Gearpedal må gerne sidde i modsat side, men det skal være med 
udvendige forbindelser.
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 38.3.4 Motorkontrol ved træningsstævner og turneringsmatcher 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring af Park Fermé til Closed park iht. FIM betegnelse. 

pkt “j” fjernes da typeattest ikke længere anvendes. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
38.3.4 Motorkontrol ved træningsstævner og turneringsmatcher 
a. Ved kontrollantens ankomst til banen, henvender han sig til dommer og 
stævneleder og meddeler dem, at der ved stævnet foretages 
stikprøvekontrol af motorer. 
b. Kontrollanten udtager mindst 3 kørere til kontrol 
c. Kontrollanten skal underrette dommeren og stævnelederen om hvilken, 
som skal have cyklen kontrolleret 
d. Når de udtagne kørere efter deres sidste heat vender tilbage til 
ryttergården, sikrer teknisk kontrolchef sig, at cyklerne køres til parc 
fermé under opsyn, hvorfra de ikke må fjernes, undtagen til brug ved evt. 
skilleheat. Har en kører flere cykler i ryttergården bestemmer 
kontrollanten om disse også skal kontrolleres. 
e. Kun kontrollanten og chefen for teknisk kontrol har fri adgang til parc 
fermé. Der må ikke i parc fermé tages ophold eller udføres arbejde på 
cyklerne. Dog tillades det køreren / mekanikeren at foretage nødvendig 
rengøring inden adskillelse under opsyn af officials. 
f. Der må ikke aftappes benzin eller fjernes dele fra cyklerne i parc fermé. 
g. Kontrollen foretages i et aflukkeligt rum. Under kontrollen må kun 
kontrollanten, køreren og dennes mekaniker samt den tekniske 
kontrolchef opholde sig i rummet. Dommer, stævneleder og SK 
medlemmer har adgang til rummet i fornødent omfang. Alle andre 
personer skal forbydes adgang. 
h. Under kontrollen adskiller køreren / mekanikeren motoren under fuldt 
opsyn af kontrollanten. 
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i. Omkostninger til pakningssæt med mere, der beskadiges ved kontrollen, 
på hviler køreren. Samling efter kontrol er kørerens ansvar. 
j. Hvis der ved kontrollen findes dele, som ikke er beskrevet i typeattesten, 
inddrages disse og sendes til yderligere kontrol hos en af SK bestyrelsen 
bemyndiget kontrollant, som afgør, om delene er originale dele, der hører 
til motortypen. 

Ny tekst: 
38.3.4 Motorkontrol. 
a. Ved kontrollantens ankomst til banen, henvender han sig til dommer og 
stævneleder og meddeler dem, at der ved stævnet foretages 
stikprøvekontrol af motorer. 
b. Kontrollanten udtager mindst 3 kørere til kontrol 
c. Kontrollanten skal underrette dommeren og stævnelederen om hvilken, 
som skal have cyklen kontrolleret 
d. Når de udtagne kørere efter deres sidste heat vender tilbage til 
ryttergården, sikrer teknisk kontrolchef sig, at cyklerne køres til Closed park 
under opsyn, hvorfra de ikke må fjernes, undtagen til brug ved evt. 
skilleheat. Har en kører flere cykler i ryttergården bestemmer 
kontrollanten om disse også skal kontrolleres. 
e. Kun kontrollanten og chefen for teknisk kontrol har fri adgang til Closed 
park. Der må ikke i Closed park tages ophold eller udføres arbejde på 
cyklerne. Dog tillades det køreren / mekanikeren at foretage nødvendig 
rengøring inden adskillelse under opsyn af officials. 
f. Der må ikke aftappes benzin eller fjernes dele fra cyklerne i Closed park. 
g. Kontrollen foretages i et aflukkeligt rum. Under kontrollen må kun 
kontrollanten, køreren og dennes mekaniker samt den tekniske 
kontrolchef opholde sig i rummet. Dommer, stævneleder og SK 
medlemmer har adgang til rummet i fornødent omfang. Alle andre 
personer skal forbydes adgang. 
h. Under kontrollen adskiller køreren / mekanikeren motoren under fuldt 
opsyn af kontrollanten. 
i. Omkostninger til pakningssæt med mere, der beskadiges ved kontrollen, 
på hviler køreren. Samling efter kontrol er kørerens ansvar. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 38.3.5 Motorkontrol ved mesterskabsstævner 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: 38.3.5 Motorkontrol ved mesterskabsstævner slettes og 

erstattes af 38.3.4, hvilket giver kontrolanterne større fleksibilitet. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
38.3.5 Motorkontrol ved mesterskabsstævner 
a. De 4 øverste placeredes cykler tilbageholdes for kontrol. 
b. Såfremt der ved kontrol af nr. 1, nr.2 og nr.3 ikke findes ulovlige forhold, 
kan kører nr. 4 frigives. 
c. Hvis der findes forhold, der kan medføre udelukkelse af en af de 3 øverste, 
skal cyklerne for nr.4 kontrolleres, inden en eventuel oprykning i resultatet 
kan foretages af dommeren. 
89 
d. Kontrollen foretages i øvrigt som beskrevet i punkt 38.3.6.
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 39 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Tilføjelse af flere kategorier 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
39 Maskinklasse 500 cc Speedway 

39.1 Klasser 
Kategori A, Max 500 cc 
39.2 Konstruktion 
Valgfri opbygning af stel. 
39.2.1 Styret 
Styrets Bredde min. 700 mm. max. 900 mm. 
39.2.2 Vægtgrænse 
Min. 77kg 
Motorcyklen vejes i den tilstand den forlader banen efter et heat inklusive 
brændstof. 

______________ 
Ny tekst: 
39 Maskinklasse 175 - 500 cc Speedway 

39.1 Klasser 
Kategori A, 350 - 500 cc 
Kategori B 175 - 250 cc 
39.2 Konstruktion 
Valgfri opbygning af stel. 
39.2.1 Styret 
Styrets Bredde min. 700 mm. max. 900 mm. 
39.2.2 Vægtgrænse 
Kategori A (500cc) 77kg 
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Kategori B (250cc) 75kg 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 40 Motoren 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Tilføjelse af regler for homolegerede og godkendte dele, 

fjernelse af afsnit omkring pakkede potter. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
40 Motoren 
I speedway må benyttes 2- og 4-ventilede motorer med et max slagvolumen på 
500cc. 
40.1 Karburator 
•  Tværsnittet af karburatorens indsugningskanal skal have en konstant 
cirkulær form med en diameter på maximalt Ø34 mm (+0,1mm.) 
•  Kun en (1) enkelt brændstofdyse er tilladt. 
•  Ingen andre tilføjelser er tilladt i indsugningskanalen. 
•  På luftindtagssiden skal det cirkulære tværsnit måles fra gasspjældets 
kant over en minimumslængde af 5 mm. 
•  På motorsiden skal det cirkulære tværsnit måles fra gasspjældets kant 
over en minimumslængde af 25 mm. 
•  På motorsiden er yderligere et (1) hul max. Ø 6 mm. tilladt til brug for 
motorens 
•  startformål (choker). 
•
40.2 Udstødningsrøret 
a. Udstødningsrør og lyddæmper skal overholde alle krav til dæmpning af 
lydtrykket. Se Alment reglement 01.111.3. 
b. Udstødningsrørets bageste ende skal over en længde af mindst 30 mm 
være horisontal og parallel med køretøjets centerlinje ±10°. 
c. Udstødningsgassen skal ledes bagud på en sådan måde, at den ikke rejser 
støv, tilsviner bagdæk eller generer andre kørere. 
d. Mellem lyddæmper og bagdækket må der max. være 60 mm. 
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Lyddæmperen ikke nå længere ud end til bagdækkets ydre omkreds og 
skal nå forbi bagakslens centrum. 
e. Udstødningsrøret skal være forsvarligt fastgjort til topstykke og stel med 
mindst 3 clips (heraf regnes bespændingen på topstykket for en clips). 
Lyddæmperen skal være fastgjort til stellet med mindst en bespænding. 
Yderligere skal lyddæmperen af sikkerhedsgrunde, på den første tredjedel, 
være fastgjort til stellet med en stålwire med min. tykkelse på Ø3 mm. 
f. Udstødningsrørets udvendige diameter må ikke overstige 50 mm. og skal 
holde en konstant diameter til lyddæmperen. 
g. Lyddæmperens afgang skal forløbe konstant uden huller eller slidser over 
50 mm, og må ikke overstige Ø45 mm. Lyddæmperens afgangsrør skal 
bagtil rundes min. Ø5mm. 
h. Lyddæmper der kan adskilles og ompakkes, samt lyddæmper der i øvrigt 
overholder gældende støjbestemmelser, er tilladt at benytte i 1.division, 
Old Boys og alle nationale træningstævner. 
i. I DSL skal FIM homologerede varmeskjold benyttes. 
______________________________________________________ 
Ny tekst: 
40 Motoren 
I speedway må benyttes 2- og 4-ventilede motorer.  
40.1 Karburator 
•  Tværsnittet af karburatorens indsugningskanal skal have en konstant 
cirkulær form med en diameter på maximalt Ø34 mm (+0,1mm.) 
•  Kun en (1) enkelt brændstofdyse er tilladt. 
•  Ingen andre tilføjelser er tilladt i indsugningskanalen. 
•  På luftindtagssiden skal det cirkulære tværsnit måles fra gasspjældets 
kant over en minimumslængde af 5 mm. 
•  På motorsiden skal det cirkulære tværsnit måles fra gasspjældets kant 
over en minimumslængde af 25 mm. 
•  På motorsiden er yderligere et (1) hul max. Ø 6 mm. tilladt til brug for 
motorens 
•  startformål (choker). 
•
40.2 Udstødningsrøret 
a. Der skal anvendes FIM homologerede lyddæmpere. Der skal 
anvendes FIM godkendte varmeskjold. Lister over FIM homologerede og 
godkendte dele findes på DMUs hjemmeside. 
b. Udstødningsrørets bageste ende skal over en længde af mindst 30 mm 
være horisontal og parallel med køretøjets centerlinje ±10°. 
c. Udstødningsgassen skal ledes bagud på en sådan måde, at den ikke rejser 
støv, tilsviner bagdæk eller generer andre kørere. 
d. Mellem lyddæmper og bagdækket må der max. være 60 mm. 
Lyddæmperen ikke nå længere ud end til bagdækkets ydre omkreds og 
skal nå forbi bagakslens centrum. 
e. Udstødningsrøret skal være forsvarligt fastgjort til topstykke og stel med 
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mindst 3 clips (heraf regnes bespændingen på topstykket for en clips). 
Lyddæmperen skal være fastgjort til stellet med mindst en bespænding. 
Yderligere skal lyddæmperen af sikkerhedsgrunde, på den første tredjedel, 
være fastgjort til stellet med en stålwire med min. tykkelse på Ø3 mm. 
f. Udstødningsrørets udvendige diameter må ikke overstige 50 mm. og skal 
holde en konstant diameter til lyddæmperen. 
g. Lyddæmperens afgang skal forløbe konstant uden huller eller slidser over 
50 mm, og må ikke overstige Ø45 mm. Lyddæmperens afgangsrør skal 
bagtil rundes min. Ø5mm. 
h. Lyddæmper der kan adskilles og ompakkes, samt lyddæmper der i øvrigt 
overholder gældende støjbestemmelser, er tilladt at benytte i 1.division, 
Old Boys og alle nationale træningstævner. 
i. I DSL skal FIM homologerede varmeskjold benyttes.
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 41 Maskinklasse 500 cc Græs- og Langbane 

Afsnit: 41.4 

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Ændring tekst omkring udstødningsrøret inkl. fjernelse af 

tekst omkring pakkede potter.. 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
41.4 Udstødningsrøret 
Udstødningsrør og lyddæmper skal overholde alle krav til dæmpning af 
lydtrykket. Se Alment reglement 01.111.3. 
Lyddæmpere, der kan adskilles og ompakkes, samt lyddæmpere, der i øvrigt 
overholder gældende støjbestemmelser, er tilladt at benytte nationalt.
_____________________________________________________________________________

Ny tekst:
41.4 Udstødningsrøret
Der skal anvendes FIM homologerede lyddæmpere. Der skal anvendes 
FIM godkendte varmeskjold. Lister over FIM homologerede og 
godkendte dele findes på DMUs hjemmeside. 
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Reglements rettelse:
Dato: 

Reglement: Speedway 2016 

Kapitel: 48.3 Teknisk 

Afsnit:  

Ikrafttrædelsesdato:2016 

Årsag til rettelse: Forkert type betegnelse 

Reglementsrettelse indstillet af:Teknisk udvalg 

Rød gennemstregning marker tekst som slettes. 

Blå understregning markerer tekst som tilføjes. 

______________________________________________________________ 

Nuværende tekst: 
48.3 Sikkerhedshegn på ikke permanente baner 
a. Langs selve banelegemets ydre afgrænsning skal der ud for 
tilskuerpladserne etableres foranstaltninger, som skal forhindre 
motorcyklerne i at komme i kontakt med tilskuerne. 
b. Disse foranstaltninger kan bestå af en beskyttelseszone, der sikrer en 
afstand fra banekant til tilskuere på mindst 10 m. langs lige 
banestrækninger, og mindst 20 m. i sving I 80 cc. speedway mindst 6 m. 
langs lige banestrækninger. 

Ny tekst:  
48.3 Sikkerhedshegn på ikke permanente baner 
a. Langs selve banelegemets ydre afgrænsning skal der ud for 
tilskuerpladserne etableres foranstaltninger, som skal forhindre 
motorcyklerne i at komme i kontakt med tilskuerne. 
b. Disse foranstaltninger kan bestå af en beskyttelseszone, der sikrer en 
afstand fra banekant til tilskuere på mindst 10 m. langs lige 
banestrækninger, og mindst 20 m. i sving I 85 cc. speedway mindst 6 m. 
langs lige banestrækninger.
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