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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 
 

   
Mødedato: Lørdag den 1. marts 2014  
Til stede:  Brovst, Gandrup, Kronjylland, Holstebro, Herning, Silkeborg, Grindsted, Outrup, Esbjerg, 

Skærbæk, Holsted, Haderslev, Vojens, Fredericia, Fjelsted, Vissenbjerg, Munkebo, Glumsø og Slangerup, 
Jan Stæchmann, Bjarne Fjord Thomsen, Svend Jacobsen, Søren Kjær, Thorkild Vestergaard, Hanne 
Thomsen og Søren Andersen 
Referent: Søren Andersen  
Dato: 13-03-2014   

___________________________________________________________________ 

 
 

  

  

  

1. Konstatering af møderet og stemmetal 
Svend Jacobsen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter der blev foretaget 
kontrol af møderet og stemmetal. 20 klubber var fremmødt. 
Møderetten var allerede om formiddagen blevet konstateret værende korrekt ved DMUs 
repræsentantskabsmøde. 
 

2. Valg af dirigent 
Svend Jacobsen foreslog Bjarne Fjord Thomsen som dirigent. Der var ingen modkandidater. 
Bjarne blev valgt.  
Bjarne takkede for valget og bad talere om at sige deres navn (og klub) i forbindelse med 
mundtlige indlæg. 
 

3. Sportskommissions beretning til godkendelse 
Svend Jakobsen aflagde beretning på SKs vegne: 
”2013 var for dansk speedway endnu et sportsligt succesfyldt år, med masser af flotte 
resultater på både den nationale og internationale sene. Vores kørere viste flot kørsel og 
hentede rigtig mange medaljer, og blot for at nævne nogle. 

 Niels Kristian Iversen Bronze ved VM 

 Nicki Pedersen sølvmedalje i SEC, Europamesterskab  

 Mikkel Michelsen Europamester U21 

 Rasmus Jensen sølv ved NM U21 

 Mikkel Michelsen Bronze ved NM U21 

 Frederik Jacobsen YGT verdensmester 85cc 

 Jason Jørgensen YGT Europamester 85cc 

Det vidner om, at vi har mange talenter og en fantastisk bredde, som igen er et resultat af 
det solide talentarbejde der foregår i klubberne og i samarbejde med vor ungdoms- og 
landstræner, Der er omsider kommet gang i klubtræner uddannelsen, nogle klubber har haft 
gang i dette arbejde i en rum tid, og nogen mener vi i DMU tager æren af dette arbejde, det 
er bestemt ikke tilfældet. Vi er bare mega stolte af dette arbejde og resultaterne der 
kommer deraf,  
Når det så er sagt, så virker som om at den formelle klubtræneruddannelse nu har fået 
fodfæste ude klubberne, dette arbejde forventer vi os meget af, spændende at følge 
udviklingen af.  Så vi kan se tilbage på et år med både et højt nationalt niveau, og at dansk 
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speedway fortsat er førende på den internationale speedwayscene.  Sidst på året blev 
landstræner Anders Secher valgt til årets træner af BT og Coachers, hvilket vi også er meget 
stolte af, så et stort tillykke til Anders. Erik Gundersen blev tillige indstillet til Team 
Danmarks talentpris. 
 
På grandprix niveau er DMU i år rigtig godt repræsenteret, med tre kører, Niels Kristian i 
kraft af hans 3 plads i 2013, Nicki Pedersens femte plads. Kenneth Bjerre kvalificerede sig til 
dette års grandprix runde via kvalifikationsvejen i 2013, dejligt at se Kenneth tilbage i dette 
felt, det skal blive spændende at følge alle tre i deres kamp om mesterskabet, og jf. 
landstræneren ser de alle ud til at være helt klar på opgaven, pøj pøj til dem.. I den 
forbindelse er det glædeligt at konstatere at vi igen/stadig har to Grandprixer i Danmark, 
Parken og Vojens, men udover disse to store løb er Holsted for alvor kommet verdenskortet, 
i kraft af at de skal ligge slagger til den 3 SEC runde om Europamesterskabet, Slangerup skal 
afvikle U21VM hold finalen, og sidst men ikke mindst så skal Skærbæk være vært for 
Europamesterskabet i 85cc, ja så der bliver masser af store internationale speedway 
stævner at se i Danmark i år, dejligt med dette drive ude i klubberne til at løfte denne 
opgave.  
Der er jo naturligvis også blevet afviklet danske mesterskaber i alle klasser i 2013, og jeg kan 
sige med sikkerhed at ALLE løbene er afviklet med en utrolig høj standart, nærmest på VM 
niveau, der bliver lagt rigtig mange kræfter og ikke mindst timer i disse arrangementer, 
desværre står belønningen i form af tilskuer interessen ikke altid mål med disse kæmpe 
anstrengelser, rigtig ærgerligt og synd for klubberne.  
På det sportslige plan er mesterskaberne også noget for sig selv, utrolig spændende løb og 
intense, igen på verdensniveau, med så mange stjerne i næsten alle klasser. 
 
Tillykke til  
Niels Kristian Iversen -Dansk mester 
Kenneth Bjerre Sølv 
Michael Jepsen Jensen Bronze 
 
Mikkel Michelsen -Dansk mester U21 
Michael Jepsen Jensen Sølv 
Lasse Bjerre Bronze 
 
Jonas Seifert Salk -Dansk mester 85cc 
Frederik Jacobsen Sølv 
Martin Hansen Bronze 
 
Rune Ludvigsen -Dansk Mester 50cc 
Silas Høgh Sølv 
Casper Nielsen Bronze 
 
Superligaen har i en årrække udfordret de enkelte klubber på flere fronter, bl.a. på det 
organisatoriske og økonomiske. I den forbindelse blev det besluttet at ligaklubberne, i løbet 
af 2013 skulle etablere et selskab, APS eller A/S som skal drive den professionelle afdeling. 
Dette arbejde er nu fuldført, og alle klubber har dermed et selskab til at lede 
ligaaktiviteterne og få mere styring på økonomien. Vi håber at det medvirker til, at 
klubledelserne i de enkelte ligaklubber kan koncentrere sig mere om klubarbejdet, 
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medlemspleje og klubudvikling, herunder uddannelse af klubtrænere, og dermed medvirke 
til at fastholde vores aktive og få flere nye til at starte i vores sport. 
Igen i 2013 blev der afviklet rigtig mange turnerings matcher, her hjemme, over 161 blev det 
til, matcherne fordelte sig på følgende måde:  

- 500cc, 44 matcher 
- Old Boys, 10 matcher 
- 80cc, 82 matcher fordelt på 3 divisioner 
- 50cc, 27 matcher fordelt på 3 divisioner 

  

I flere af divisionerne var der spænding omkring placeringerne lige til sidste runde, og det er 
vores opfattelse at turneringen stort set er blevet afviklet meget tilfredsstillende, og den 
store superfinale i ligaen var endnu en gang en kæmpe oplevelse, og næsten for spændende 
da det var meget tæt opløb om de sidste point i medalje rækkerne. 
Der skal herfra lyde en stor tak til turnerings administrationen, Thorkild Vestergaard og 
Rasmus Therkilsen for deres store arbejde der er med at holde styr på alle disse 
turneringsmatcher. 
 
I forbindelse med turneringsplanlægningen og reglementet var det besluttet at begrænse 
brug af udenlandske kører i DT, og det var med en vis spænding at se om det ville få den 
ønskede effekt at få de kørere som man mente gik hjemme kom ud at køre turnering, det 
viste sig at der trods initiativet at der stadigt var nogle få som ikke kom ud at køre, årsagen 
står dog ubesvaret om det skyldes manglende plads på holdene eller de ikke ville kører, men 
trods det blev turneringen afviklet med næsten fuldtalligt hold hver gang. I år, er der blødt 
op på disse regler i de små rækker, således at de kører som har et tilhørsforhold til en klub 
kan deltage i turneringen på næsten lige fod med vore egne drenge og piger. 
Som et yderligere tiltag i at få flere/alle med ud at kører, så er der på opfordring fra flere 
sider, igen etableret en 2 division i 500cc i 2014 med dette tiltag håber vi at kunne få endnu 
flere aktive på banen, og ikke mindst få de sidste ud at kører som i 2013 gik hjemme, det 
skal blive spændende at følge dette tiltag, alt i alt en række tiltag for at fastholde vore aktive 
men også for at tiltrække nye aktive, så vi kan få licens kurven til at stige igen… 
 
2013 var også året, hvor dansk speedway har stået overfor nogle store udfordringer i 
forhold til at finde fælles ståsted for den fremtidige udvikling. Fra DMU og SK-side, er og var 
der arbejdet hårdt for at inddrage klubberne i processen fremad, men det er en meget stor 
udfordring at skabe fælles indstilling til det fælles arbejde, hvor det kan være svært for 
klubbernes repræsentanter at skelne mellem klubinteresser og sportens interesser på 
landsplan, konsekvensen af dette har gjort at det er meget vanskeligt at tiltrække nye ledere 
til de forskellige sportsudvalg som er en nødvendig hed for at vi kan få strukturen til at 
fungere, og der kan ske en udvikling i sporten som alle stå inde for og syntes det er ”sjovt” at 
arbejde med. 
Vi oplever desværre at nogle leder i vores system bliver ”slidt op” alt for hurtigt og 
forsvinder ud af sporten, pga. et for stort arbejdes pres, og de til tider meget konflikt fyldte 
udfordringer der kommer hen over året, det er derfor som før nævnt vigtigt at der 
fremadrettet er folk som stiller op til de forskellige sportsudvalg og derved er med til at løfte 
de forskellige opgaver som ligger i sportsudvalgene og sportskommissionen 
Jeg vil i den forbindelse gerne takke Jens Foldager og Peter Kirkegaard for deres arbejde i 
sportskommissionen, og for sporten som helhed. 
På den internationale front har vi i 2013 efter flere års forsøg endelig fået en plads i FIM, 
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således vi kan få indflydelse på sportens udvikling internationalt. Jan Stæchmann er blevet 
udpeget som medlem af CCP bureauet, en post som der har været arbejdet på at få en DMU 
person placeret i er nu endelig lykkedes os at få. Tillykke Jan med udnævnelsen.  
I CCP bureauet tages alle beslutninger omkring udviklingen af international speedway så det 
er derfor vigtigt for dansk speedway at være med der for at få maksimalt indflydelse på 
denne udvikling.  
Derudover er undertegnede kommet ind i CCP kommissionen, hvor jeg skal arbejde med 
ISLB, som udelukkende arbejder med koordineringen af regler og kalendere for de 
forskellige international speedway ligaer, og i den forbindelse er det besluttet at der i år for 
første gang skal afvikles en FIM World speedway League Championship, en et dags 
mesterskabsløb for de fire store speedway lande, Polen, Sverige, England og Danmark, hvor 
Esbjerg Motorsport repræsenterer Danmark, som de danske mestre 2013.  
Så alt i alt, er der lagt op til en rigtig spændende fremtid for dansk speedway i de kommende 
år. 
 
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 
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4. Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning 

 
For 2013 var der budgetteret med et mindre underskud, på 7000,- men store mødeaktiviteter, 
tilskud til arrangementer og en væsentligt mindre indtægt på løbsafviklingen gør at vi desværre må 
konstatere at vi kommer ud med et samlet underskud på knapt 80.000,- på trods af fokus på de 
enkelte udgifter. 
Væsentlige afvigelser er: 

1. Mødeaktiviteter    49.000,-  (overforbrug) 
2. Tilskud til arrangementer   20.000,-  (overforbrug, er reduceret med 25.000,) 
3. Løbsafvikling   67.000,-  (underskud) 

Udgifter til mødeaktiviteterne er hovedsagligt overskredet i forbindelse med afholdelse af superliga, 
og TA møder med 20.000,- SK møder Repræsentantskabsmøde og klublederseminar er overskredet 
med 30.000,-  
Tilskud til arrangementer er overskredet bl.a. på bagrund af flere internationale stævner i 2013, samt 
nogle uafsluttede sager med nogle kører fra 2012. 
Afvigelserne på løbsafviklingen, skal hovedsagelig findes i et fald i indtægter på løb med offentlig 
adgang på ca. 50.000,- samt et ikke budgetsat beløb til præmier på 12.000,- 
 

 
Budget 2013 Resultat 2013 

INDTÆGTER   
      2001  Indtægter:   
           6001  DMU Tilskud: -103.612,00 -103.612,00 

          6005  Reglement: -8.000,00 -6.550,00 

          6006  Bøder: 0,00 -900,00 

     2001  Indtægter i alt -111.612,00 -111.062,00 

 
  

 Indtægter i alt -111.612,00 -111.062,00 

 
  

 Udgifter   
      2202  Administration:   
           5342  Kontorartikler: 5.000,00 823,00 

          6203  Porto: 1.000,00 69,00 

          6204  Reglementer, tryksager mm: 10.000,00 13.487,00 

          6205  Repræsentation: 50.000,00 27.152,00 

          6206  Diverse gaver: 1.500,00 1.971,00 

          6208  Telefon: 10.000,00 8.000,00 

          6211  Diverse: 5.000,00 33.959,00 

                     Internationale møde omkostninger 0,00 0,00 

                     IT omkostninger 0,00 0,00 

     2202  Administration i alt 82.500,00 85.462,00 

 
  

     
  2251  Møder og omkostninger:   

           6257  Klublederseminar Møder og Omkostninger: 0,00 15.900,00 
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          6264  Nordiske møder Møder og Omkostninger: 5.000,00 0,00 

          6266  Reglements Udvalg Møder og Omkostninger: 5.000,00 1.881,00 

          6267  Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger: 7.000,00 13.226,00 

          6270  SK - møder Møder og Omkostninger: 45.000,00 57.776,00 

          6271  Sportsudvalg Møder og Omkostninger: 0,00 1.264,00 

          6272  SPW 50, 80, 500 (Rundbane) Møder og Omkostninger: 10.000,00 13.052,00 

          6273  SuperLiga Udvalg Møder og Omkostninger: 10.000,00 20.997,00 

          6279  Turneringsadministration (SL) Møder og Omkostninger: 5.000,00 11.945,00 

          6280  Turneringsadministration (TA) Møder og Omkostninger: 5.000,00 5.114,00 

     2251  Møder og omkostninger i alt 92.000,00 141.156,00 

 
  

      2501  Løbsafvikling:   
           6501  Løbsafgift med offentlig adgang: -150.000,00 -178.500,00 

          6502  Løbsafgift uden offentlig adgang: -250.000,00 -206.731,00 

          6504  Dommerhonorarer: 210.000,00 235.173,00 

          6505  Teknisk kontrol: 10.000,00 420,00 

          6506  Holdtelmelding: -65.000,00 -69.000,00 

          6507  Turneringsbøder: -50.000,00 -8.500,00 

          6512  DSL Licenser: -30.000,00 -43.000,00 

          6516  Præmier: 0,00 12.236,00 

     2501  Løbsafvikling i alt -325.000,00 -257.902,00 

 
  

      2571  Andre Sportsaktiviteter:   
           6571  Tilskud til arrangementer: 40.000,00 60.370,00 

          6572  Sponsorindtægter: 25.000,00 0,00 

          6573  Internationale sportsomkostninger 50.000,00 33.197,00 

     2571  Andre Sportsaktiviteter i alt 115.000,00 118.567,00 

 
  

      2601  Udviklingsaktiviteter:   
           6601  Projekter: 45.000,00 13.792,00 

          6602  Elite og talentarbejde: 173.333,00 173.332,00 

          6605  Talentarbejde: -75.000,00 -75.000,00 

     2601  Udviklingsaktiviteter i alt 143.333,00 112.124,00 

 
  

      2751  Kursus og Uddannelse:   
           6751  Deltagerbetaling: -40.000,00 -21.100,00 

          6753  Kørselsudgifter til instruktører: 8.000,00 14.455,00 

          6754  Forplejning kursusdeltagere: 40.000,00 13.548,00 

          6756  Internationale kurser: 5.000,00 5.932,00 

     2751  Kursus og Uddannelse i alt 13.000,00 12.836,00 

 
  

      2801  Banesyn:   
           6801  Klubbetalinger for banesyn: -25.000,00 -29.600,00 

          6803  Kørselsudgifter til banesynsfolk: 18.000,00 27.898,00 
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     2801  Banesyn i alt -7.000,00 -1.702,00 

 
  

      2821  Beklædning:   
           6821  Køb: 5.000,00 3.634,00 

     2821  Beklædning i alt 5.000,00 3.634,00 

 
  

 Udgifter i alt 118.833,00 214.173,00 

 
  

 Driftsresultat 7.221,00 78.111,00 

                        
 
Rudi Hansen, Holsted Speedway Klub 
Stillede spørgsmål til en række konti: 
Svar fra Svend Jacobsen 
Diversekontoen er trukket over, qua nødvendig opdatering af DT Speedway. 
Mødeudgifterne har været høje, blandt andet på grund af handlingsplanen med DSL klubberne. 
Løbsafvikling, Der er kommet færre penge ind end budgetteret. Der er tillige brugt færre penge til 
dommerhonorarer.  
Deltagerne i FIM YGT har tidligere fået betalt deres licens af DMU, hvilket ikke var tilfældet i 2013. 
Rudi spurgte specifikt til sponsorindtægterne på kørervestene til samme stævne. Pengene herfra er 
gået til at betale vestene, svarede SA. 
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Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag var fremkommet. 
 
 
Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til 
godkendelse 
Både Outrup og Fredericia gjorde opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi kigger nærmere på vores 
kulturer og økonomi. 
Det skal gøres billigere at gå til Speedway. Bent Juul påpegede, hvor vigtigt det er, at vi får gjort op 
med nomadementaliteten blandt kørerne i sporten. 
Claus Qvistgaard fra SMG gjorde opmærksom på en manglende typegodkendelse på nogle kinesisk 
produceret cykler, som vil gøre det langt billigere at køre og komme i gang. 
 
 
Fremlæggelse af budget for det indeværende år 
Svend fremlagde budget for 2014: 
 

 

Budget 
2014 

Resultat 
2013 

INDTÆGTER   
      2001  Indtægter:   
           6001  DMU Tilskud: -103.612,00 -103.612,00 

          6005  Reglement: 0,00 -6.550,00 

          6006  Bøder: 0,00 -900,00 

     2001  Indtægter i alt -103.612,00 -111.062,00 
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Indtægter i alt -103.612,00 -111.062,00 

 
  

 Udgifter   
      2202  Administration:   
           5342  Kontorartikler: 1.000,00 823,00 

          6203  Porto: 200,00 69,00 

          6204  Reglementer, tryksager mm: 1.000,00 13.487,00 

          6205  Repræsentation: 30.000,00 27.152,00 

          6206  Diverse gaver: 1.000,00 1.971,00 

          6208  Telefon: 10.000,00 8.000,00 

          6211  Diverse: 10.000,00 33.959,00 

                     Internationale møde omkostninger 15.000,00 0,00 

                     IT omkostninger 20.000,00 0,00 

     2202  Administration i alt 53.200,00 85.462,00 

 
  

      2251  Møder og omkostninger:   
           6257  Klublederseminar Møder og Omkostninger: 10.000,00 15.900,00 

          6264  Nordiske møder Møder og Omkostninger: 0,00 0,00 

          6266  Reglements Udvalg Møder og Omkostninger: 1.000,00 1.881,00 

          6267  Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger: 10.000,00 13.226,00 

          6270  SK - møder Møder og Omkostninger: 25.000,00 57.776,00 

          6271  Sportsudvalg Møder og Omkostninger: 0,00 1.264,00 

          6272  SPW 50, 80, 500 (Rundbane) Møder og Omkostninger: 14.000,00 13.052,00 

          6273  SuperLiga Udvalg Møder og Omkostninger: 18.000,00 20.997,00 

          6279  Turneringsadministration (SL) Møder og Omkostninger: 0,00 11.945,00 

          6280  Turneringsadministration (TA) Møder og Omkostninger: 4.000,00 5.114,00 

     2251  Møder og omkostninger i alt 82.000,00 141.156,00 

 
  

     
2501  Løbsafvikling:   

           6501  Løbsafgift med offentlig adgang: -200.000,00 -178.500,00 

          6502  Løbsafgift uden offentlig adgang: -200.000,00 -206.731,00 

          6504  Dommerhonorarer: 225.000,00 235.173,00 

          6505  Teknisk kontrol: 5.000,00 420,00 

          6506  Holdtilmelding: -70.000,00 -69.000,00 

          6507  Turneringsbøder: -10.000,00 -8.500,00 

          6512  DSL Licenser: -40.000,00 -43.000,00 

          6516  Præmier: 12.000,00 12.236,00 

     2501  Løbsafvikling i alt -278.000,00 -257.902,00 

 
  

      2571  Andre Sportsaktiviteter:   
           6571  Tilskud til arrangementer: 55.000,00 60.370,00 

          6572  Sponsorindtægter: 0,00 0,00 

          6573  Internationale sportsomkostninger 35.000,00 33.197,00 

     2571  Andre Sportsaktiviteter i alt 90.000,00 118.567,00 
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      2601  Udviklingsaktiviteter:   
           6601  Projekter: 45.000,00 13.792,00 

          6602  Elite og talentarbejde: 173.333,00 173.332,00 

          6605  Talentarbejde: -75.000,00 -75.000,00 

     2601  Udviklingsaktiviteter i alt 143.333,00 112.124,00 

 
  

      2751  Kursus og Uddannelse:   
           6751  Deltagerbetaling: -20.000,00 -21.100,00 

          6753  Kørselsudgifter til instruktører: 10.000,00 14.455,00 

          6754  Forplejning kursusdeltagere: 13.000,00 13.548,00 

          6756  Internationale kurser: 5.000,00 5.932,00 

     2751  Kursus og Uddannelse i alt 8.000,00 12.836,00 

 
  

      2801  Banesyn:   
           6801  Klubbetalinger for banesyn: -25.000,00 -29.600,00 

          6803  Kørselsudgifter til banesynsfolk: 25.000,00 27.898,00 

     2801  Banesyn i alt 0,00 -1.702,00 

 
  

      2821  Beklædning:   
           6821  Køb: 5.000,00 3.634,00 

     2821  Beklædning i alt 5.000,00 3.634,00 

 
  

 Udgifter i alt 173.533,00 214.173,00 

 
  

 Driftsresultat -79,00 78.111,00 
 
Budget taget til efterretning 
 
 

Valg til sportskommissionen 
 

a) Valg af formand for 2 år 
Stefàn Kristjànsson, opstillet og valgt 
 

b) Valg af kommissionsmedlem for 3 år 
Brian Berthelsen, opstillet og valgt 
 

c) Valg af kommissionsmedlem for 1 år 
Ole Nørskov-Nielsen, opstillet og valgt 
 

d) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år 
Hanne Thomsen, opstillet og valgt.  
 

 
 
 



                   

Side 10 af 10 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Eventuelt 
Svend takkede Bjarne Fjord Thomsen for fin ledelse af mødet. 
Hanne Thomsen overrakte Svend Jacobsen en gave og sagde tak for samarbejdet i SK. 
 
 

   

 


