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SD Speedway 01-10 
 
Referat fra Sportsdivisionsmøde, lørdag den 23. Januar 2010 i Legoland Village, 
Billund. 
 
Deltagere: Niels Munk Nielsen(NMN), Jan Stæchmann(JS), Svend Jacobsen(SJ), Erik 
Gundersen(EG), Thomas Irming(TI), Hanne Thomsen(HT) og Søren Andersen(SA).  
 
Afbud: Karin Christensen og Jens Lund(begge sygdom). 
 
Dagsorden: 
 
1.  Referater – herunder  
Speedway 05-09: Henvendelse fra Vissenbjerg Bred Motor Klub, som har problemer med 
deres miljøgodkendelse. JL er koblet på sagen sammen med Steen Fredsøe og Carl Bro. 
125 cc cyklerne skal lydtrykmåles. 
HB 08- 09:  
Pkt. 1: HB planlægger at holde et møde med Superliga klubberne. SD påpeger at ansvaret 
for det sportslige stadig er et SD (SK) ansvar, dog deltager SD gerne i et sådant møde 
sammen med HB. 
Pkt. 5: Drift og udvikling af LAP systemet. Pt. er LAPen ikke køreklar til 2010 sæsonen, 
hvilket skal bringes i orden hurtist muligt. SD har en række udviklingsønsker til systemet, 
men som det er nævnt i HB referatet, så skal alle fremtidige projekter beskrives, så det er 
muligt at prioritere blandt samtlige DMUs IT-projekter, hvilket SD kan tilslutte sig. 
Pkt. 11: Nordisk møde den 31. Januar i Kastrup med de andre nordiske formænd og 
generalsekretærer, hvor bl.a. et fremtidigt samarbejde mellem de nordiske unionerne 
omkring indstilling af UEM og FIM kandidater drøftes. SD indstiller til HB at Bjarne Fjord 
genopstilles til UEMs Track Racing Kommission.  
 
2.  Rep. møde d. 7 marts (dagsorden – forslag - opstilling) 
Dagsorden ifølge vedtægtet. SDs fremtidsperspektiver vil være indeholdt i NMNs 
beretning. Bjarne Fjord forespørges om dirigenthverv.  
SJ har arbejdet på at finde kandidater til det kommende SK. Svend Jakobsen og Jens 
Lund genopstiller, flere kandidater har ønsket at stille sig til rådighed som kandidater. Der 
mangler pt. en kandidat til suppleant posten. Formanden for SK Speedway vælges for tre 
år, 1 medlem for to år, og 3. medlemmet for 1 år. 
 
 
3.  Sportsudvalg status 
Kalenderturnering: Problematisk med at få enderne til at nå sammen. 300 løb i løbet af en 
6 måneders løbssæson, - primært på lørdage og få søndage er en udfordring.  
SJ gennemgik status på sportsudvalgene, hvilket ser lovende ud.  Sportsudvalgene 
udpeges af SK primo april. Tidligere har klubberne, uformelt, indstillet en række personer. 
SK udpeger samtidig en kørerrepræsentant.  
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4.  Int. officials påsætning 2010. 
SD har set på muligheden for at fordele jobbene ved alle DMUs internationale løb. 
Begrundelsen herfor er at skabe en lidt bredere trup som i fremtiden kan løfte opgaverne. 
SD tager kontakt med de int. Licensindehavere samt arrangørerne til de int. mesterskabs 
løb for en samlet løsning af dette.   
 
5.  Regnskab 2009 / budget 2010. (Økonomi oplæg HB) 
Regnskabet for 2009 er ved at blive færdiggjort. Der mangler endnu nogle omposteringer 
og konteringer, men resultatet tegner pt. til et lille overskud også i 2009.   
 
6.  LAP + IT fremtid 
SD må konstaterer at LAPen pt. ikke er klar til sæson start, men der arbejdes på sagen.   
Der skal en afklaring af betalingsforhold omkring omkostningerne til den daglige drift og 
udvikling mellem den enkelte SD og Hovedkassen. 
En person har tillkendegivet han er interesseret i at udarbejde et simpelt EDB system til 
online håndtering af ligaresultaterne(”dong service”). SJ tager kontakten.  
Mailadresser på ”SD speedway-domænet” skal ændres.  
 
7.  Liga klubbernes økonomi og fremtidige procedurer  
NMN har gennemgået ligaklubbernes regnskab samt budget og udtrykte bekymring for om 
alle ligaklubber, rent økonomisk kan komme i gennem 2010. NMN henstiller til det 
kommende SK om, at der skal findes en bærbar løsning for fremtidens 
tilmeldingsprocedurer til ligaen. 
 
8.  SD runden: 
-  a. Dommer seminar + andre kurser 
Thorkild Hansen, Ole Trane, Jesper Steentoft og Poul Erik Nielsen holder oplæg til 
gennemgang på dommerseminaret d. 6/2-2010.  
Brian Svendsen har meddelt, at Brian midlertidig stopper som dommer, hvilket SD 
beklager. 
Øvrige kursusaktiviteter ser ud til at forløbe planmæssig, dog er der på T og TK på Fyn og 
i Nordjylland ikke den store søgning. HT ser på årsagen. Stævnelederseminaret er godt 
fyldt op. 
SD har besluttet, at alle aktive dommere tilbydes DMU jakke og Skjorte  
 
- b. Elite og talent udvikling (køremøder) 
Rigtig godt møde med A kørerne. som er ved at være en god, fast tradition. Ligeledes er 
der blevet afholdt et kørermøde for B kørerne, hvilket efter SDs mening gav en rigtig god 
dialog med en positiv udvikling, som også i fremtiden bør fastholdes.  
 
- c.  Sponsorarbejde 
SD skal have sat gang i sponsorarbejdet, der skal findes personer som kan løfte opgaven. 
Det blev drøftet om opgaven skulle flyttes op i HB regi, hvis ikke SD kan finde de eller den 
ønskede person. 
Der er udarbejdet en forslag til en sponser præsentation, hvilket der skal arbejdes videre 
med.   
 
- d.  TV aftaler 
SD beklager at ingen TV aftaler er på plads pr. nuværende, hvilket betyder at DM aftaler 
indgås med en aftale om at klubberne holdes økonomisk skadefri for selv optagelserne 
udgifterne, hvis en TV aftale indgået senere. 
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 - e.  Reglement 
SD har besluttet at lade trykke SPW reglement til udlevering til alle dommere. 
  
- g.  Materiel liste 
Materielliste af alle SD ejendele opdateres, så den nye bestyrelse får klarhed over hvilke 
effekter der enten er udlånt eller opbevaret hos div. personer.  
 
- h.  Telf. godtgørelse  
NMN udbad sig afregninger for telefongodtgørelser for 1 kvt. inden 1. Marts. 
 
.- j. Kalender 
Kalenderen er nu udsendt til klubberne. 
 
- k. Klubtræner 
Hanne Thomsen udbad sig navne på personer, der kan undervise på Klubtræner 
uddannelsen. JS meddelte, at deltagerne er velkomne på træningssamlingerne. 4 
deltagere mangler det sidste kursus i den senest gennemførte klubtræneruddannelse. 
Disse indbydes til kommende træningssamling. 

 
9.   Næste møde (SK) 
Ikke fastsat. 
 
10.  Eventuelt 
Intet at referere. 


