SD Speedway 03-09
Referat fra SD Speedway møde tirsdag den 2. juni 2009 på Vejen Kongres Hotel
Til stede: Niels Munk Nielsen(NMN), Jens Lund(JL), Svend Jacobsen(SJ), Karin Christensen(KC),
Hanne Thomsen(HT), Stefan Kristjansson(SK), Jan Stæchmann(JS), Erik Gundersen(EG) og
Søren Andersen(SA).
Fraværende: Ingen
Niels Munk Nielsen startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til
dagsorden:
1. Seneste referat
SD Speedway 02-09 blev godkendt uden kommentarer.
HB 04/09: NMN orienterede om, at der er aktivitet i de af hovedbestyrelsen nedsatte
udvalg, der hver arbejder med sit fokus på organisationsændringen. Resultaterne af
gruppernes arbejde skal afleveres 1. august.
Øvrige referater taget til efterretning.
2. Diverse skrivelser
En kører har forsøgt at foretage klubskifte fra OSC til VBMK for at kunne køre turnering for
sidstnævnte klub. Dette er ikke muligt. SD henviser til bruttotrupreglerne til uge 27.
Finn Andersen har søgt om dispensation for at kunne benytte Steffen Jensen. Dette støtter
TA og SD bakker op om denne indstilling
Skrivelse fra Bent Juul fra GSK, som protesterer over at en kører ved en superligamatch
foretog prøvestart på banen, selvom køreren ikke skulle deltage i heatet. SD henstiller til at
stævneleder/ryttergårdschef har styr på, hvad der foregår mellem heatene.
SD foretager sig ikke yderligere i sagen.
3. Underudvalg/arbejdsgrupper
Microudvalg. HT orienterede om at der holdes møde i uge 26. Tilfredshed med den måde
turneringen er skruet sammen på.
80 cc udvalg: Et hav af ideer. Ikke noget formelt på plads endnu.
500 cc: Udvalget består af Lars Munkedal, Thorkild Vestergaard, Bjarne Fjord, Ole
Jakobsen Fremadrettet..
Reglementsudvalg udvides med Jesper Steentoft og Ole Jacobsen
Banesynsudvalg: KC laver oplæg til udvalg
Teknisk panel: Thomas Irming vil gerne indgå i TP hvis HB beslutter at oprette dette.
Uddannelsesudvalg: HT arbejder videre med udvalg i SD, samtidig er med i UU.
Miljøpanel: Søren Kjær er SPWs Miljø ansvarlige i det af HB nedsatte udvalg.
Jobbeskrivelser for de enkelte grupper og paneler skal udarbejdes.
NMN mener, at det er vigtigt, at grupperne får frie tøjler til at arbejde med oplæg til fremtidig
struktur, for endelig godkendelse af SD.
TA: Kæmpe arbejdsbyrde i TA, blandt andet på grund af at klubberne ikke får indberettet
deres ting til. Derfor vedtog SD at lette klubberne for noget af det manuelle arbejde. Derfor
bliver det fremover dommerens opgave at indrapportere løbsresultaterne til LAP`en
Det er centralt, at TA-gruppen fungerer optimalt.
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4. Økonomi/Procedure
Fra HB er der udmeldt en generel besparelse på 10 % i alle budgetter på grund af faldende
indtægter.
Rent statusmæssigt, så er der en ubalance på flere kontoer. Der ser ikke ud som om at
indtægterne og udgifterne følges ad.
Dette undersøges nærmere.
Der er udskrevet en del turneringsbøder. Der er tidligere blevet udarbejdet en
excelskabelon, som blev tilsendt klubben og administrationen fra TA. Denne skabelon skal
forsat benyttes, da den er et vigtigt arbejdsredskab.
5. VIP arrangementer
Der er arbejdet meget på VIP arrangementet i forbindelse med SGP’et i Parken. Claus
Grøndal har ydet en kæmpe indsats.
Det blev besluttet, at der arbejdes på et VIP arrangement i forbindelse med DM finalen.
6. Ligaklubbernes økonomi.
Klubbernes økonomi skal forsat følges nøje og generelt så beder SD alle ligaklubberne om
økonomisk ansvarlighed.
SD beder alle ligaklubber indsende en økonomisk status efter 7. turneringsrunde.
7. 80 og 50 cc
En ny 125, 4 takter cc skal afprøves sammen med 80 cc cykler i løbet af den kommende
tid. Projektet følges af EG. Som det ser ud pt. er prisen ca. 15.000 – 20.000 kr. billigere end
en 80 cc cykel.
En ny 50cc er blevet afprøvet på forsøgsbasis. SD er pt. ikke indstillede på at åbne op for
en ny klasse mellem 50 og 80cc i nærmeste fremtid, da SD ikke mener at behovet er
tilstede. Ligeledes er det SDs opfattelse, at det ikke vil være praktisk muligt med en
turnering mellem 50 og 80 cc uden at det vil påvirke negativt på den turneringsform som
eksisterer pt.
DMU modtaget i løbet af juni/juli 10 nye FIM godkendte lydpotter, som primært fordeles
mellem kørerne i U21 truppen. Kørerne forpligter sig til at tilbagerapportere efter
afprøvning. JS udvælger kørerne til testen.
SD gør opmærksom på, at ifølge FIM reglement, så skal alle køre med den nye potte fra
2010.
SD har besluttet at følge FIM, dog gives dispensation for 2010 i OB, hvor der så kan ske en
udfasning af de gamle lydpotter.
8. Elitearbejdet/talentudvikling
JS orienterede om elitearbejdet samt kørernes præstationer den seneste tid.
EG orienterede om talentudvkling, hvor der er en positiv ånd og de giver hinanden rigtig
meget.
Der er offentliggjort et program for talentudvikling. Der bliver samtidig taget hånd om de
nyoprykkede.
Der har i den seneste tid været flere uheldige hændelser i 80 cc. SD vil ikke acceptere
disse optrin, og henstiller til dommerne om at gribe ind på dagen. De pågældende kørere
og deres forældre indkaldes til møde.
NMN orienterede om, at der er indgået aftale med en ny talent- og elitechef i DMU.
SD har efter anmodning fra landstrænerne besluttet, fra 2010, at såfremt der kommer en
indstilling fra landstrænerne om at nyoprykkede i 500 cc kan deltage i ligaen, så kan der
gives en dispensation for deltagelse af SD.
Det er lykkedes Henrik Frimodt at skaffe 40.000,- til talentudvikling. En stor tak til Henrik for
dette fantastiske arbejde.
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9. Valg til SD kommission og HB
SD tog en snak om personsammensætningen i den kommende sportskommission. Det blev
endvidere besluttet, at der vil være ”Åbent Hus” til de kommende SD møder for personer,
der kunne tænkes at være interesserede i en plads i en kommende Speedwaykommission.
Det forudsættes dog, at personen tilmelder sig på forhånd hos NMN.
Der skal arbejde målrettet på at finde kandidater til: Miljø-, Banesyn-, Uddannelses- og
reglementspanelerne.
Kørerrepræsentant: SD ser på valg proceduren til den fremtidige post som
kørerrepræsentant samt hvilke kandidater der kan komme i spil. TI vil gerne forsætte som
kørerrepræsentant for Speedway.
10. Dommerpåsætning
Det blev besluttet, at der påsættes to dommere til DM finalen i Fjelsted.
Enkelte dommeres præstationer skal evalueres nærmere.
11. TV-aftale
TV-aftale omkring dækning af ligaen og DM ligger til underskrift.
12. Næste SD møde
Onsdag den 19. august.
Onsdag den 21. oktober.
13. Eventuelt
Nordmændene har inviteret til en OB landskamp på Lunner med 7 mand. Samme dag som
der køres SWC finale. Såfremt der er interesserede kørere til dette, så er SD positive
overfor invitationen.
Der arbejdes på en Standard Agreement med Polen for 2010.
SD ser på muligheden for en dansk juniorkvalifikation tidligt på året fra 2010, samt hvilke
muligheder der er for at seede kørere.
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