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  Nyhedsbrev 1-2012 
 
 

SK – speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle 

nyheder og tiltag inden for sporten. 

Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om måneden. Hvis læserne har emner og bidrag til, hvad vi kan tage 

med i nyhedsbrevet er I velkommen til at sende det til Peter Kirkegaard på mail: pk@skspeedway.dk. 

 

Repræsentantskabsmødet 2012 

Det årlige repræsentantskabsmøde nærmer sig. DMU-sekretariatet har netop udsendt 

tilmeldingsformularer og kandidatlister. Husk at tilmelde jer, der er plads til klubformanden og en bisidder 

fra hver klub. Tilmeldingsfristen er 8. februar. Repræsentantskabsmødet afholdes 3.- 4. marts i Horsens. 

 

Kalender 2012 er udsendt 
Turneringskalenderen er udsendt den 15.01.2012. Vi har sammen med TA forsøgt at få så mange af 

løbende med som muligt, men der mangler fx Fritte cup løbene som påsættes senere. 

Der er mange ændringer i årets turnering i forhold til tidligere år, og det gør at det er ekstra vigtigt at sætte 

sig ordentligt ind i kalenderen hvad enten man er klubbestyrelse, holdleder eller kører. 

Der tegner sig en spændende sæson med ca. 400 turneringsløb, mesterskaber og stævner. 

 

Nye bagskærme 

Over de seneste år er der indført nye skærmregler. Afstand 

mellem bagskærmskant og dæk må max. være 35 mm. 

En af vores speedwaykørere har sendt os dette forslag til at 

opfylde kravet. Løsningen består ganske simpelt i at vende 

bagskærmen om og passe den til. 

Billedet viser hvordan skærmen er tilpasset næsten uden 

omkostninger. 

- Vi har vendt en 

gammel skærm om, 

slebet lidt og monteret 

den efter gældende 

regler. Der er 5 grader 

over midten når hjulet 

er helt tilbage.  

Når baghjulet er helt fremme er der 35 mm i gab og når det er helt tilbage er gabet 27 mm. 

Mere detaljerede billeder af skærmen kan sendes, hvis man er interesseret. 
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