Speedway 05-07
Referat fra SD-møde, tirsdag den 23. oktober 2007, kl. 17.00 på Vejen Kongres Hotel.
Til stede: Niels Munk Nielsen (NMN), Karin Christensen (KC), Mads Olsen (MO), Jens Lund (JL),
Svend Jakobsen (SJ), Thomas Irming (TI), Jan Stæchmann (JS), Erik Gundersen (EG) og Søren
Andersen (SA) – referent.
Afbud: Ingen
Niels Munk bød velkommen til mødet. En speciel velkomst til Erik Gundersen, som er blevet ansat
som ungdomstræner.
Dagsorden:
1. Referater – herunder Speedway 04-07, HB 06-07:
SD Speedway 04-07:
Referat SD Speedway 04/07 blev godkendt uden kommentarer. Det har internt været kritiseret, at
det det ikke lykkedes at sende alle ”nøglepersoner” til Nordisk møde i Finland.
HB 06-07:
Det blev besluttet, at løbsafgifter ikke skal stige i 2008, dette støttes af SDS.
Omkring spørgeskemaundersøgelsen udsendt af Udvikling og Strategi, så udviser denne en pæn
tilfredshed med SD speedways arbejde. Klubberne giver her udtryk for, at der skal satses på
talentudvikling og breddearbejde.
2. Aktivitetskalender og næste SD møder.
Kommende møde holdes 22. januar eller alternativt i weekenden 25. – 26. januar 2008.
3. Løbsansøgninger 2008, afvikling af DM finaler.
Svend havde på forhånd udsendt oplæg til fordelingen af løb i 2008. SD blev enige om følgende
fordeling:
DM finalerne:
DMA 1.Finale: 1. valg HSK
DMA 2.Finale: 1. Valg OSC
DMA Semifinalerne: GSK
YGT national kval: EMS
Semifinale 80 cc: HESK
Finale 80 cc: VMBK
U19-21 semi: HOSK
50 cc Semi: BSC
50 cc finale: FMK
U19/21: FSK, sammen med U19/21 Nordisk kval. Som køres den 25. maj eller den 1. juni.
Den samlede kørerbetalingen til de to DMA finalerne er på kr. 150.000,I forbindelse med præmie overrækkelsesstævnet i Fjelsted, var der en del polemik omkring
entreen for kørerne og medhjælpere, denne situation vendes med FSK.

Flere klubber har søgt om træningsstævner på samme termin. Denne problematik tages op som et
punkt til det kommende klublederseminar.
4. Dommer påsætning 2008.
Inden sæsonstarten skal det vurderes, hvem der skal dømme DSL - og publikumsløb i 2008, en
kategorisering vil bliv foretaget i forbindelse med den kommende officials omlægning.
Der har i 2007 været uheldige kendelser, som SD ser nærmere på.
5. Liga- regler, økonomi, status samt kategorisering.
Reglerne for DSL er fastlagt.
SD er meget opmærksom på om økonomien i klubberne holder. SD har bedt klubberne om
regnskab for 2007 og budget for 2008. SD afventer klubbernes regnskab, som skal være SD i
hænde senest den 15. november.
Klubberne må ikke have oparbejdet (yderligere) gæld til DMU eller kørere i 2007 for at kunne
deltage i 2008 Ligaen.
Pt. er Ligaen 2008 de samme deltagende klubber og reglement som i 2007
Jan Stæchmann har foretaget kategoriseringen af kørerne.
Brev fra HSK om Simon Nielsens kategorisering. SD har set på HSK augmenter. Svend svarer
HSK.
6. 50 cc. nu og i fremtiden
SD er bekymret for udviklingen i 50 cc./microsporten
Microsporten har bevæget sig væk fra en legepræget aktivitet til at være meget elitært. Dette var
ikke hensigten med indførelsen. SD diskuterede derfor, hvordan denne udvikling kan vendes. SD
besluttede derfor, at der fra 1. januar 2008 kun vil blive kørt om et officielt DM i 50cc/micro. Dertil
blev det vedtaget, at der kun kan godkendes en cykel og kun 1 bagdæk pr. løb. Der vil ligeledes i
2008 ikke være officielle ranglister.
Hele emnet bliver et punkt til dagsordenen ved klubledermødet i nov., dette er en
holdningsændring der nødvendigvis skal forankres i klubberne.
7. Talentudvikling/ TD
Der forsøges planlagt to samlinger i løbet af vinteren, en før jul og en efter i England, kombineret
med 5 bredere træninger, samt lokalt hos klubberne, her inviteres klubtrænere og nogle
klubkørere.
Budgettet til 2008 øges, hvis ikke der findes eksterne midler, finansierer SD over driftsbudgettet.
Der er dog håb om, at der kan genereres midler fra sponsorer. Jan udarbejder et sponsorprojekt.
Desværre ser det ikke ud til, at Speedway får det tilskud fra Team Danmark, som SD havde troet
og håbet på.
8. Ny klubtræneruddannelse
Materialet er runddelt. Det er rigtigt godt stykke arbejde, som skal igangsættes snarest.
9. Officials uddannelse
Niels har færdiggjort en informativ leder til MotorBladet november om den nye uddannelse, hvis
formål det er at få uddannet flere officials på kortere tid.
10. SD runden
a. Banesyn og standarden
Banesynsmændene kaldes til samling inden banesyn 2008. Dette for at skabe konsensus omkring
synene og krav til banerne. Netop her mener SD, at der kan/skal gøres en større indsats fra
klubberne

b. Nordisk møde
Referat pt. ikke modtaget. Svend og Jens gennemgik deres notater fra mødet.
c. Klubledermøde
Dagsorden udarbejdes og udsendes.
d. Overholder klubberne reglement.
TI har været teknisk kontrol ved flere stævner, og oplever, at reglementet ikke overholdes ved alle
løb. Det giver de officials, der overholder reglementet, problemer. Emnet tages ligeledes op på det
kommende klubledermøde.
e. DT 2008
Der har været en del diskussion omkring anmeldelsen af kørere med indslusningslicens i 2007 til
Danmarksturneringen i 2008. For at tilmelde kørere til bruttotruppen for 2008, skal vedkommende
have indløst et ”rigtigt” kørerlicens i 2007.
f. Reglement
Reglementet ses efter i sømmene og rettelserne bliver tilsendt Søren Kjær, for endelig tekst.
g. Kalender 2008
Kalenderen er klar og udsendes snarest.
h. Anke Erik Andersen omkring fratagelse fra G-licens
Niels, Søren Kjær og Karin deltager i A og O udvalgets sagsbehandling den 8. november
i. Anke FMK
FMK har anket SDs afgørelse omkring match 50-01-13 til Ordens- og Amatørudvalget.
11. Eventuelt
Et par danske kørere har stadig penge til gode hos Bikab. Der var enighed om at kontakte Tonny
Olsson på SVEMOS kontor for at få hjælp derfra.
SD har modtaget forespørgsel om, hvorvidt et norsk hold kan deltage i 80 cc turneringen. SD er
positive overfor dette, såfremt der findes en dansk samarbejdsklub og at hjemmematcherne køres
hos denne.

Referatet er offentliggjort den 12. november 2007.

