SD Speedway 01-08
Referat fra SD Møde, tirsdag den 22. Januar 2008 i Vejen Kongrescenter.
Til stede: Niels Munk Nielsen, Jens Lund, Karin Christensen, Svend Jacobsen, Erik Gundersen,
Mads Olsen, Jan Stæchmann og Søren Andersen.
Per Ipland deltog under punkt 0.
Dagsorden:
Niels Munk startede med at byde velkommen til mødet og redegjorde herefter for forløbet med
formand Henrik Nørgaards fratrædelse og direktør Jan Rodtwitts opsigelse. Foreløbig er Jørgen
Bitsch konstitueret som formand frem til årsmødet.
0. Besøg af Per Ipland
FIM har vedtaget nye regler vedr. afbrydere (Reglen gælder kun ved internationale
mesterskabsløb, Nationalt køres efter samme regler som i 2007). Der synes at være en række
problemer forbundet med disse. Per Ipland skal til isracingløb i den kommende weekend og har
fået af vide, at han skal godkende de gamle afbrydere.
Jan Stæchmann tager kontakt til SVEMO, BSPA og evt. PZM og forhører sig om, at vi skal
fremsende en fælles melding til FIM.
Det kunne også være interessant at vide, hvad andre lande gør i denne situation?
Svend bringer problemet med brugen af miljømåtter på banen. Det eneste der er beskrevet i
reglementet er størrelsen.
Per mener, at der i reglementet er et kriterium på absorbering af eksempelvis 1.8 liter vand. Dette
undersøges nærmere. SJ tager kontakt til Poul Erik Sørensen og får en definition af miljømåtter.
Micromaskiner (50cc) testes i løbet af sæsonen (der skal vel ikke stå spørgsmåls tegn her.
Der er mange rygter om, at reglementet ikke overholdes i 50cc.
Problematikken med testning af 50cc motorer blev drøftet, SD arbejder videre med et modeloplæg,
samt finder personer, der kan løse opgaven.
1. Referater – herunder
Speedway 05-07 blev godkendt uden kommentarer
HB 08-07og HB 01-08 blev begge taget til efterretning
2. Aktivitets kalender og næste SD møder.
Der holdes SD weekend den 23. – 24. februar 2008
3. Afvikling af DM finaler. (udtagelser)
Efter kører-mødet i januar, hvor afvikling af DM finaler blev debatteret, har SD besluttet følgende
ændringer til 2008. 1. afdeling afvikles med 20 heats og et finaleheat. Kun de 20 heat er tællende
til DM, finaleheatet afgør alene fordelingen af præmiepenge. I anden afdeling er 20 heat ink.
finaleheat tællende Ved pointlighed, efter finaleheatet, er rækkefølgen i finalen afgørende.
Reglementsændringer offentliggøres på DMUs hjemmeside.
Alle kval runder bliver almindelige 20 heats.
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Alle DM finaler, u21, 80cc osv. bliver kørt som DM A finalen, 20 heat + 1 tællende finaleheat.
Der var bred enighed om, at det er snittet fra 1. division, der er tællende for semifinale pladser.
SD beder Elvin komme med et omregnings snit, så man eventuelt kan lave en liste med
omregnede liga snit, hvis der er nogen som kører DSL og ikke 1. division og omvendt.
Ifølge reglementet har SD og landstræner ret til seedning, dette skal fremgå af de godkendte
tillægsregler
4. Dommere i 2008.
Kategorisering af dommere.
Der bliver 6-7 personer som A dommere. De resterende, som dømte i 2007, bliver B dommere, og
alle nye bliver C dommere.
A gruppen 2008 er: Carsten Mikkelsen, Bent Thomadsen, Jesper Steentoft, Jens Foldager, Poul
Erik Nielsen, Brian Svendsen, Ole Thrane, Kjeld Imer. Kategoriseringen offentliggøres på
hjemmesiden.
Dommere til afvikling af DM finaler i 2008:
Carsten Mikkelsen dømmer DMA finale 1. og Jesper Steentoft DMA finale 2.
U21 finale: Brian Svendsen.
80cc: Bent Thomadsen
50cc: Jens Foldager
Der holdes A dommerkursus ved NMN.
Dommerkursus for Nye dommere afholdes i Herning d. 26/2 2008
5. Breve samt ankesager.
Outrup Speedway har anket Paluch sagen til Amatør og Ordensudvalget.
NMN tager sagen, evt. med Bent Juul som bisidder.
OSC har anket kategoriseringen af C-kørere. SD giver dem ikke ret i anken. JL svarer klubben
SD diskuterede ankesagerne samt selve processen i ankesager. SD vil i den forbindelse
fremhæve, at alle indstillinger om regelændringer, kun vedtages af SD, og er gældende efter
offentliggørelse, i henhold til Alment reglement.
6. Banesyn
Grindsted har ansøgt SD om dispensation vedr. træplanke som inderbaneafmærkning.
Dispensation gives for 2008. Dispensation samt forbehold sendes til klubben.
KC. følger op på sidste års problemer, og koordinerer opgaverne.
7. 50cc arbejdsgruppe
På opfølgning af diskussion mht. turneringsform for 2009 på klublederseminaret, har SD besluttet,
at der senest marts 2008, nedsættes en arbejdsgruppe på max 3 personer. Arbejdsgruppen
fremlægger deres indstillinger for SD til videre behandling, senest juli 2008.
8. Ungdomssatsning og Sponsorsøgning.
Der arbejdes med ekstern hjælp til sponsorsøgning, samt de muligheder der er ved VIP
arrangementer ved DM finalerne, og tilsvarende større løbsarrangementer.
EG gennemgik 80cc træningsforløb med forskellige grupper, á 13 kørere. De afslutter med et løb
hvor de kan kvalificere sig til David Super Light Cup den 14. september i Holsted.
YGT samlinger 2 grupper af 10 kørere, som konkurrenceforberedelse.
Arrangeres landskampe efter YGT arrangementet i Skærbæk mod Australien, Polen og Sverige.,
den 15. Juli..
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EG og Jan gennemgik ungdomssatsningen, og kom med en rapport fra talentweekenden i Oksbøl.
9. 80cc udviklingsprojekt.
Mads Elvang har sendt en forespørgsel om 125cc. Forespørgslen blev godkendt under
forudsætning af, at importøren kan dokumentere, at der findes minimum 10 stk. motorer i
Danmark. Thomas Irming påpegede problematikken om udfasning af det gamle 80cc grej, hvis
udviklingen peger i retning af eksv. 125/150cc i fremtiden. SD ønsker naturligvis så gnidningsfri
overgang som muligt, så hverken materiel eller kørere tabes pga. evt. motorskifte i 80cc.
10) SD runden.
- SD og landstræneren har haft et meget positivt møde med profkørerne, hvor blandt andet DM,
DSL heatskemaet og Standard Agreement blev debatteret. Nogle kørere har desværre problemer
med, at få de penge de har til gode i Sverige
- Løbskalenderen 2008 udspringer fra 1 sted, så der ikke er en version hos Elvin, en hos Svend,
Lissie, mv. Alt skal køre over nettet.
- Hjemmesidens menu skal opdateres, så den bliver mere overskuelig.(SJ)
- FIM Løbsansøgninger 2009:
Skærbæk har søgt YGT 2009. SD er af den opfattelse, at tildeling af samme stævner to år i træk
ikke er muligt, så derfor ansøges YGT ikke til 2009.
SD besluttede at ansøge FIM om JWC finalen og UEM om 80cc finalen til 2009.
- Behandlede AO sager:
- Fredericia får deres sølvmedalje efter at sagen har været behandlet i Amatør og ordensudvalget.
- Thomas Jørgensen havde talt med Søren i dag. Alt lader til at være ok. Han har sendt sit licens
ind, og han har ikke betalt sin bøde. Dette bliver modregnet i hans ankegebyr, eftersom AO afviste
sagen, og ankegebyret skal derfor tilbagebetales.
- Støjmåling 2008:
Miljøorganisationen har besluttet at omlægge støjmåling, således at ansvaret for støjmålingerne
lægges ud til Sportsdivisionerne. Der skal være 3 koordinatorer, en for hver sportsgren, og Søren
Kjær er speedways. Under Søren skal vi have tilkoblet 2 eller 3 støjmålere. Ib har sagt ja til at
fortsætte, Børge Schmidt fra EMS er en af de nye.
- Årets speedway klub blev debatteret. Klubben offentliggøres på repræsentantskabsmødet den
1. marts 2008.
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