
 
 
 

Speedway 04/07 
 
 

Referat fra SD møde, tirsdag den 7. august 2007 på Vejen Kongres Hotel 
 
Til Stede: Niels Munk Nielsen (NMN), Jens Lund (JL), Svend Jakobsen (SJ), Karin Christensen 
(KC), Mads Olsen (MO), Thomas Irming (TI), Jan Stæchmann (JS) og Søren Andersen (SA). 
 
Fraværende: Ingen 
 
Dagsorden: 
 
1. Referater, herunder  
SD 3-07: Referat godkendt uden kommentarer.  
HB-5/07: Thomas Irming stillede spørgsmål omkring anskaffelsen af et airfence. Trygfonden 
ansøges i September. Referat taget til efterretning.  
TA 02-07: Referat taget til efterretning. 
Aktivitetskalenderen blev gennemgået og revideret. Kalenderen er et internt arbejdsredskab for 
SD. 
 
2. DM kval og finaler i 2008. 
Afviklingsform for DM’erne skal fastlægges. Der har været kritik af afviklingsformen for Micro i år. 
Ellers synes der at være ubredt tilfredshed med afviklingen. 
 
DM A: Afviklingsformen med to finaler er en succes, som fortsætter uændret. 
 
De resterende DM finaler vil blive kørt efter den model med afsluttende A, B og C finaler, medens 
kvalificeringen til DM-finalerne køres efter et normalt 20 heatskema. 
 
500 cc: De 7 bedste fra dette års DM, plus et Wild Card, som landstræneren/SD udtager - seedes 
direkte til næste års finale. I alt vil således være 8 pladser at køre om i en semifinale.   
Til semifinalen, som køres som et publikumsløb, seedes 6 kørere og de 10 bedste fra DSL 
ranglisten. Det er landstræneren der har kompetencen. 
 
U21: Afviklingsformen er som nævnt ovenfor. Kun seneste års mester og et wild card seedes. Der 
køres to semifinaler. 
 
80 cc: Der køres to semifinaler. Der er 7 pladser plus en 1. reserve at køre om i hver semi. 
Seneste års mester samt et Wild Card seedes til finalen. 
 
Micro: Samme afviklingsform som i år. 
 
3. Ansøgning af pladser til FIM og UEM, samt Int. Dommer. 
 
FIM: 
8 pladser til Grand Prix Kvalifikationen 
7 ind. junior 
1 hold senior 
1 hold junior 
YGT: 20 pladser 
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Long Track: 0 
To dommere: Brian Svendsen og Jesper Steentoft. 
 
UEM: 
6 ind. EM  
7 ind. junior 
10 YGT 
1 Grass  
1 Shorttrack 
1 sidecar 
 
4. Liga 2008, herunder reglement (oplæg fra Ligaforeningen) 
Der blev afholdt midtvejsmøde i juni, for at gøre status over ligaens første turneringshalvdel.  
Der var enighed blandt de deltagende klubber om, at initiativet med den nye liga er positivt. 
Meldingerne er, at økonomien holder. Klubberne ønsker ikke flere deltagende hold. Det er 
desuden et ønske, at der åbnes op for deltagelse af flere danske C-kørere.  
Klubberne er indstillet på at fortsætte med samme turneringsform fremover. 
 
Der skal ændres i personbesætningen i arbejdsgrupperne:  
TI går ind i kategoriseringsgrupppen og JL er fortsat med i reglementsgruppen.  
 
JL, SJ, NMN og Elvin Rasmussen (ER) udgør et reglementsudvalg, der kigger på alle 
turneringsreglementerne. 
 
5. DT. Herunder oplæg fra TA. 
TA har udarbejdet et oplæg for den kommende turneringssæson. Oplægget er ikke tilsendt hele 
SD, Niels Munk Nielsen rundsender det. SDs medlemmerne bedes gennemlæse oplægget og 
melde retur såfremt der er kommentarer. 
 
Der er meldinger fra klubber og kørere om, at der er for mange matcher og at det er svært at skaffe 
kørere. SD ser på antallet af matcher og træningsløb. 
 
SJ foreslog, at man kører en ”halv” turnering i rækkerne under første division i samtlige klasser. 
Desuden vil der fremover kun maksimalt være 8 hold i anden division. Dette vedtog SD. Dog 
kigges der på om dette også skal være gældende for 50 cc, hvor der aldrig har været så mange 
licenser som p.t. 
 
6. Kalender 2008 
Udkast til turneringskalender er pt. udsendt til klubberne. 
 
Ansøgningsskema for afholdelse af DM’erne i 2008 udsendes snarest, og der er deadline den 10. 
September. 
 
UEMs U19 nordisk finale skal med i udbuddet. GSK er interesseret. 
 
7. ”Landstræner sagen” 
FIM har på baggrund af en række udtalelser fra Jan Stæchmann til pressen, om Hold VM finalen 
2007, udbedt sig uddybende forklaringer på disse, samt hvilke sanktioner DMU har tænkt sig at 
tilkende Jan.  
Sagen bliver behandlet af DMUs hovedbestyrelse. 
 
8. Ungdomssatsning/ 80 cc i 2008.  
Der har været en række problemer omkring arbejdet med U19/21 og 80 cc kørerne. 
SD og Kristian Lund er enige om, at samarbejdet ophører på grund af et nystartet firma og en 
trafikulykke. Det betyder, at der skal findes en ny landstræner. 
Umiddelbart er der to emner til dette hverv. SD diskuterede disse og der arbejdes videre. 
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9. Problematikken i 80cc. 
Der opstod desværre en række problemer om deltagelsen i NM i Norge, hvor kørerne under 
boykot-lignende forhold meldte fra. Dette kan SD ikke acceptere. Der lægges et indlæg på 
hjemmesiden om dette. 
Konsekvensen er, at det nordiske samarbejde omkring afvikling af NM ophører. 
 
10. Nordisk møde, forslag til behandling og mødedeltagere. 
Nordisk møde holdes den 13. Oktober. Det besluttet, at Svend Jacobsen og Jens Lund deltager. 
SD ønsker følgende emner bragt på bane: 
 
- Præsentation af den danske liga. 
- 80 cc samarbejde fremover. SDs indstilling er, at der ikke køres NM individuelt fremover. 
- U 19, nordisk hold finale. Den ønskes fastholdt. 
- Starttilladelser i Norden. 
- NM Langbane. Her kunne en mulighed være Sports Motorklubben Gandrup (SMG) 
 
11. D og S Licens erhvervelse samt uddannelse. 
Der skal holdes et møde mellem sportsdivisionerne til august, hvor fremtidens D- og S uddannelse 
fastlægges. I øjeblikket er uddannelsessystemet noget stift, og det medfører at rekrutteringen af 
dommere er for lille.  
 
SD diskuterede en mulig officiallicensuddannelse med Grundlicenset som fundament og at der 
herefter erhverves et teknisk (eksempelvis TK) eller teoretisk licens(eksempelvis D- eller S-licens). 
Det er en general opfattelse at folk drukner i systemet og dermed falder fra. Vi er nødt til at skabe 
basis for en bedre rekruttering. 
 
12. SD. runden herunder:  
Træneruddannelse: Tages op på næste møde. 
250cc: Jan Holm har solgt en cykel med vores motor. TI aftaler pris med Jan Holm  
Halvårsregnskab: Ser rimeligt godt ud. 
Bøder TA: Der er udskrevet mange bøder, specielt for ufuldtalligt fremmøde. Det er uheldigt, for 
det er ikke SDs hensigt, men det underbygger SDs argumentation for, at turneringsformen skal 
ændres fremover. 
Klubledermøde: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for indholdet og 
arrangementet. NMN og KC er med i arbejdsgruppen. 
Dommersituationen: En del dommere melder fra i sidste øjeblik. Hidtil er problemerne løst, men 
”buen” er hårdt spændt op. SD skal igen opfordre klubberne til at komme med kvalificerede 
kandidater med D licenskurserne. 
Tillægsregler: KC bragte op, at Tillægsreglerne fra klubberne er for dårligt udfyldt. TR er ikke i 
overensstemmelse med virkeligheden. SD beder klubberne om at stramme op om dette. 
 
Løbsafviklingprogrammet: Den 26. Juni var der arrangeret møde med programmøren, hvor Elvin 
og Kenneth deltog. Resultatvisningen mangler, men har topprioritet. Derudover er der andre 
mindre fejl. SJ tager en snak med Elvin for at få en status. 
 
13. Eventuelt. 
SD havde en diskussion omkring kørernes sikkerhed, på baggrund den tragiske ulykke i Sverige. 
Fremover vil der være krav om, at der skal køres med nakkestøtte af alle kørere fra 8 til 18 år. 
Yderlige tiltag tages op på kommende SD møde, når disse er analyseret for effekt. 
 
14. Næste møder 
Næste møde holdes tirsdag den 23. oktober. 
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