SD Speedway 04-08
Referat fra SD Speedway møde, onsdag den 27. august 2008 på Vejen Kongres Hotel
Til stede: Niels Munk Nielsen, Svend Jakobsen, Jens Lund, Karin Christensen, Hanne Thomsen, Claus
Grøndahl, Thomas Irming, Erik Gundersen og Søren Andersen.
Ikke til stede: Jan Stæchmann (afbud)
Niels startede med at byde velkommen til mødet, hvorefter man gik over til dagsordenen:

1. Referater
SD Speedway 03-08: Godkendt uden kommentarer
Hovedbestyrelsen 07-08: Forsikring: Jan Stæchmann bedes undersøge kørernes forhold i Polen
og Sverige.
Ny lyddæmper er på vej til at blive FIM godkendt (Se senere).
Sportsdivisionerne har lovet at hjælpe til med at være opfølgende overfor klubberne, således at
deres mellemregning med DMU nedbringes, hvilket SD Speedway har været i gang med i en
længere periode, med rimelig succes.
Øvrige referater er taget til efterretning.

2. Klublederseminar 2008
Der er indbudt til klublederseminar den 7. – 8. november 2008 i Horsens. Ligesom sidste år vil
indholdet både være generelle emner for hele DMU og der vil være grenspecifikke emner. Et af
temaerne på DMU mødet bliver Lederudvikling og en af oplægsholderne bliver Troels Bech, der pt.
er Superligatræner i Esbjerg og fodboldekspertkommentator på TV2.
SD diskuterede emner til den speedwayspecifikke del og blev enige om at sætte fokus på 500 cc.
Hvordan sikres fastholdelsen fra 80 cc til 500 cc og hvordan sikrer vi forsat tilgang til 500cc klassen?
Der nedsættes en arbejdsgruppe med HT, SJ, TI og EG, der skal komme med forslag til hvordan
emnet skal debatteres.
På mødet fremlægges nyt idegrundlag for turneringsreform til 2010, og LAP holdtilmeldingssystemet
gennemgås.

3. Tildeling DM finaler 2009
SD gennemgik de indkommende ansøgninger, samt vurderinger af hvor finaler for 2009 skal
afvikles.
Der udsendes kalender med påsætninger af DM runderne, samt de løb som SD ønsker afviklet, men
hvor der mangler ansøgere.
Der afholdes et nyt møde d. 9. sep. hvor de endelige konditioner og krav for afholdelse af DM 500
finaler fastlægges, dels for 2009 - men også for de kommende år. Herefter tages en runde med de
udvalgte klubber for klarlægning af 2009-kalenderen. Efter runden tager SD endelig stilling hvem der
skal afvikle 2009 finalerne. Efter dette tager SD stilling til en 3. års planlægning.

4. DSL
SD har gennemgået liga klubbernes indsendte oversigt af økonomien for 1. halvår 2008.
Samlet set, så er DSL klubbernes økonomi OK, dog er der klubber der skal redegøre for et par
bemærkninger, som SD har gjort sig. De enkelte klubber vil blive kontaktet telefonisk.
SD gør alle kommende ligaklubber opmærksom på, at der ved tilmelding for 2009 ligaen, ikke må
være gæld til DMU.
SD besluttede, at ligaen, rent turneringsmæssigt, skal hænge sammen med den øvrige turnering.
Nummer 8 i ligaen rykker ned i 1. division. Der er deadline for tilmelding til næste års liga den 1.
oktober. Såfremt en klub suspenderes på grund af økonomi, efter tilmelding, så tvangsnedrykkes
holdet til 2. division.
5. Åbent hus
Desværre er der kun 5 klubber, der har meldt positivt tilbage på SDs opfordring til at være med i et
Åbent Hus arrangement. SD arbejder dog videre med ideen. Claus og Karin koordinerer opgaver.
Der bliver taget kontakt igen til alle klubber.
6. Ankesager
SD behandlede en personsag. Parterne har afgivet vidneudsagn. På grund af sagens karakter
vedtog SD, at pågældende ikke opholder sig i en ryttergård fra 1. september 2008 til 1. maj 2009,
samt en fratagelse af S+TK officiallicens frem til 1. september 2010. Dette meddeles personen pr.
brev og telefonisk.
7. Elite- og talentpolitikken 2009- 2012
SD gennemgik et oplæg til den fremtidige Talent- og Elitepolitik. ”En ny professionel organisation”.
Lige umiddelbart ser det ud til at SD’erne ikke længere vil have den samme direkte indflydelse
længere.
SD anser ikke dette udelukkende som en bagdel, idet ovennævnte kan løfte elitesatsningen til et
mere professionelt niveau, som også er Team Danmarks hensigt.
8. Bordet rundt:
Nordisk Møde: Såfremt mødet fastholdes til den 13. oktober bliver det uden deltagelse fra SD
Speedway, idet det falder sammen med SGP afslutningen i Gelsenkirschen, hvilket bevirker, at
beslutningstagerne i de forskellige nordiske lande ikke kan være til stede. Det er nu 2 år i træk det
sker. Det er påpeget af SD flere gange.
FIM Clerk of course, den 8. – 9.december i Hvidovre: SD ønsker at udvide antallet af int.
stævneledere, det aftales senere, hvem og hvor mange.
Webmaster: Rasmus Kjeldsen er blevet ansat som Speedway Webmaster på www.dmusport.dk .
SD er meget positive overfor dette, og ser frem til et vellykket samarbejde. .
Ny lyddæmper: Hvis en ny dæmper indføres i FIM fra januar 2009, så ønsker SD at følge denne
beslutning, i første omgang i DSL. SD ønsker en udfasning af den nuværende potte over 1. år, og
den må derfor benyttes frem til 2010 i 1. og 2. division. SD er lovet to dæmpere til test, hvis disse
godkendes og homoligeres af FIM, hvilket er forudsætningen for SDs endelige beslutning.
Kursustilbud: SD vil I løbet af efteråret indbyde til D og S kursus, webkursus og T- og G-kurser,
samt evt. andre kursustilbud.
G-licensmaterialer kommer fra centralt hold.
Dommerseminaret for A-dommerne er obligatorisk.

Sponsorarbejde: CG fremlagde en positiv status for Sponsorarbejdet, SD mener, at det er vigtigt, at
fortsætte dette arbejde. CG indkalder til et møde - hvor der skal sættes struktur på forløbet.
9. Næste møde: Næste SD møde holdes tirsdag den 4.november 2008

