
   Speedwaykommissionen referat 
 
 
 

SK-Møde nr. 3 den 30. juni 2011, kl. 15.00 (Fjelsted) 

Mødedeltagere: 

Svend Jacobsen 

Jens Lund 

Hanne Thomsen 

Peter Kirkegaard (ref.) 

Referat 

1. Nyt fra HB 

DIF klubudviklingsprojekt: Vi har fået en henvendelse fra HB om at udpege klubber som efter vores 

opfattelse vil være oplagte at lade deltage i DIFs klubudviklingsprojekt.  SK peger på Brovst og Munkebo 

som oplagte klubber som skal tilbydes projektet, primært ud fra deres økonomiske situation. Derudover 

kan vi i forhold til udvikling af ungdomsarbejdet pege på næsten alle klubber, men har valgt at pege på 

Outrup, Esbjerg og Vissenbjerg som de mest relevante lige nu. 

Bredde og klubudviklings medlem: Vi mangler stadigvæk et medlem til udvalget. Vi tager en tur mere 

rundt i medlemskredsen gennem klubberne. Sender en opfordring rundt til klubberne, om at melde en 

kandidat ind. Breddeudvalget er vigtigt også i speedwayverdenen, specielt omkring rekruttering af nye 

kørere, men også i forhold til at holde på og udvikle de kørere som gerne vil have mulighed for at køre 

speedway på et andet niveau end lige topniveau (liga og 1. div.). Vi skal også have fokus på at speedway kan 

være en sport som dyrkes uden det store fokus på snit og resultater, men hvor det sociale er sat højere. 

2. Nyt fra sportsudvalgene 

Vi har haft et godt og konstruktivt møde med udvalgsformændene for de enkelte sportsudvalg under SK 

den 19. maj. Der blev drøftet de enkeltes udvalgs mål og opgaver. Opsamling på mødet er sendt til 

udvalgsformændene, og standardoplysninger om udvalgene lægges ud på DMU – SK siderne (web). 

Derudover er der følgende fra udvalgene: 

a. Rundbaneudvalget omkring Turnering 2012 

Rundbaneudvalget vender tilbage med et forslag til en turnering inden udgangen af august. Derudover har 

TA også et forslag til en turnering ligesom vi også selv drøftede forskellige muligheder, herunder to-

holdsmatcher i 1. div, og en reduceret 2 div. Vi er også stadig meget i tvivl om, rigtigheden af at 

gennemføre turnering i 50cc, fordi vi stadig får mange henvendelser om, at der stadig er alt for meget fokus 

på at vinde og knap så meget på at have det sjovt. Fokus på en ændret turneringsform er: 

- at vi får seværdigt speedway 
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- at klubber/holdledere og kørere får en turnering som motiverer dem til at være med 

- at speedway kan dyrkes på forskellige niveauer. 

 

b. Ligaudvalget: 

Der er ikke nyt fra ligaudvalget, men ligaforeningens formand har været i pressen med et ønske om at 

slanke speedwayligaen. Det er vi ikke enige i er en god ide, det vil indskrænke sporten til færre klubber, og 

det er ikke i vores interesse. Vi kan heller ikke helt se problemet, hvor det påstås at ligaen ikke er stærk 

nok. Vi har en liga med mange topkørere, som samtidig holdes på et økonomisk ansvarligt niveau. 

Ligaforeningen beder også om, at SK tager stilling til, at der skal ske tvangs op- og nedrykning af klubber 

mellem liga og 1. div. Ligaforeningen mener at det vil begrænse overbetaling af kørere i 1. div. 

SK vil ikke ændre på den nuværende mulighed for at sige til og fra ligaen. Der er klubber som på den ene 

side har kørerne og et sammenhold der gør, at de gør det godt, men som på den anden side slider med at 

have opbakning og bevågenhed fra lokalområdet. Disse klubber skal vi ikke presse ud i en opgave, som de 

ikke kan løfte, specielt ikke, hvis der er klubber, som gerne vil prøve kræfter med ligaen.  

c. TA 

LAP 

Der afholdes et møde i forlængelse af SK-mødet om status for ny web, herunder et 

løbsadministrationssystem. På mødet drøftes mulighederne ud fra et oplæg, som svenske SVEMO 

anvender. Systemet har som krav at alle baner og klubber har god, stabil og hurtig internetforbindelse 

TA har spurgt til nulstilling af indkørte point (500cc, 2. div. kørere) efter at turneringen blev nulstillet. SK har 

besluttet at også de indkørte point nulstilles hos kørerne. 

d. Teknisk kontrol 

Rullefelt: TK udvalget har haft studietur til politiet i Esbjerg for at studere deres anvendelse og brug af 

mobile rullefelter. Udvalget mener at det er muligt at udvikle et tilsvarende rullefelt til anvendelse i 50 og 

80cc. 

3. Regnskab/budget 

a. Budget og regnskab gennemgået. Vi beder sekretariatet om at få mere detaljerede 

kontoudtog, for at få et bedre indblik i posteringerne, for en mere præcis budgettering. 

b. Speedwayklubbernes og promotorers restancer til DMU udgør samlet over 930.000 kr. pr. 

31.05.2011. Det er alt for mange penge at have ude, og den seneste tilbagemelding fra 

bogholderiet er, at restancerne er bragt væsentligt ned (ca. 500.000 kr.) 

 

4. Dommer/officialsuddannelse 
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Vi har gennem HB fået en tilbagemelding på vores officialuddannelse, herunder dommer. En del af 

inputtene er allerede trukket ind i den nye uddannelse. Vi har sendt henvendelsen videre til 

uddannelsesudvalget, med besked om at vurdere og evt. bruge de øvrige input. 

 

5. Euro league 

Vi har haft et møde med en svensk event- og tv-producent, som har et samarbejde med SVEMO. Han har 

spurgt om DMU og den danske liga er interesseret i en speedway euro-league, og præsenterede et oplæg 

til en konstruktion. Oplægget er sendt til ligaudvalget, og vi afventer svar efter at klubberne er spurgt. SKs 

holdning er at vi skal bakke op om initiativet, som i udgangspunktet minimum skal være udgiftsneutralt for 

klubber og kørere. 

6. Internationale løbsansøgninger 2012 

Vi søger om U21 (nordisk): Randers har udtrykt ønske om at køre den  

FIM arrangementer: Overvejer VM indv. U21 Q3 og Q5 (19.05.2012), vi søger en klub som er interesseret. 

7. FIM   

Vi har fået henvendelse fra FIM (speedway) omkring centralt samarbejde på områderne: turnering, 

samarbejdsaftaler om kørere (standard agreement). Repræsentant: Vi peger på Niels Munk. 

Der er i FIM stadigvæk et ønske om, at U21 kørerne skal til Balakovo og køre finale. Vi har stadigvæk den 

opfattelse at det er et eksperiment, som vi ikke behøver at lægge kørere til. Der er en lang række forhold 

som skal afklares inden vi sender kørerne af sted. 

8. Evt. 

Der er klage fra en klub over brug af DMU-frikort. Der er tvivl om, hvornår internationale løb er løb, hvor 

frikortet giver adgang. Vi forsøger at afklare om der ligger en tidligere aftale, hvor der er en præcisering af, 

hvornår kortet gælder. 

DM U21 semifinale: Mangler kørere, Hanne rykker for 4 kørere, ellers køres der med det antal som har 

tilmeldt sig. 

 


