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SK-Møde nr. 5 og 6 afholdt den 17. og 27. oktober 2011, kl. 17.30 (Fjelsted) 

 

Mødedeltagere: 

Svend Jacobsen 

Jens Lund 

Hanne Thomsen 

Peter Kirkegaard (ref.) 

 

Referat 

Sager til drøftelse 

1. Klublederseminar 

Det grenspecifikke møde vil indeholde følgende punkter:  

 Turnering 2012 - kort om tilmelding og tilmeldte hold og turneringsform, ændringer i forhold til 

2011 

 Tilgang til sporten, samt fastholdelse af kørere (Tages også op generelt) 

 Respekt for afgørelser og beslutninger (Tages også op generelt) 

2. Nyt turneringsadministrationssystem 

Det går ikke så hurtigt og positivt som forventet. Det virker svært at finde et nyt 

turneringsadministrationssystem, hvis vi selv skal designe det og opfylde vores ønsker, hvis vi samtidig skal 

undgå reglementsafhængighed og tunge excel-løsninger. Vi er dog nået så langt så der ligger en skabelon til 

afprøvning. Statusmøde den 28.10, herefter videre beslutning. 

1. Speedway Champions league 2012 

Der tegner sig en løsning, hvor foreløbig Sverige, England og Danmark er med i en champions league 2012.  

SK er stadig af den opfattelse at vi skal køre videre med ideen, den er god og vil, forudsat vi får en ordentlig 

TV-aftale/dækning fremme opmærksomheden på sporten. Forhåbentligt deltager Polen senere. 

Vi søger at få de seneste oplysninger fra Niels inden møde med ligaklubberne den 23.10. 

2. Microturnering 

Opfølgning fra mødet den 4. oktober: Her var der først og fremmest talt om en generel opstramning af den 

adfærd og reglementsbrud som klassen har været vidne til igennem sæsonen. 

SK havde en drøftelse om, hvorvidt det her er gået så vidt, at vi skal stoppe turneringsaktiviteterne i 50cc, 

og finde en helt anden løbsafviklingsform som kraftigt nedtoner konkurrenceelementet, og sætter mere 

fokus på, at det er lysten som skal drive 50cc kørere og forældre til at deltage. 
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Mødet endte ud i at der etableres et nyt microudvalg som får ansvar for fremtidige løb og kalender, og 

afholder møde snarest muligt. Udvalget bedes fremlægge drøftelser og beslutninger på 

klublederseminaret. SJ aftaler med Niels Nielsen fra styregruppen. 

 

Sager til orientering 

3. Nordisk møde 

Peter og Thorkild orienterede om mødets indhold og resultater: 

Der var i speedwaygruppen en positiv holdning til champions league planerne, også blandt de norske og 

finske deltagere. Man opfordrede til og håbede på at de to lande også kunne komme i betragtning mht. TV-

dækning. 

 

Danmark havde medtaget et ønske om at udvide aldersgrænsen i NM 80cc. Dette var der ikke opbakning til 

blandt de øvrige nationer. Man finder at FIM reglementets bestemmelser er gode og dækkende, og man 

finder det ikke formålstjenligt at kørere med en meget stor aldersspredning og fysisk størrelse skal 

konkurrere mod hinanden. 

 

Mesterskabskalender blev gennemgået og fastlagt. Referat og konklusioner vil senere fremgå af NMC-

afsnittet på DMUs hjemmeside. 

 

Sager til beslutning 

4. Ligamøde: 

Udkast til kørerkategorisering ligger klar til udsendelse. Dette gøres efter en tur omkring DSL-TA. 

Ligaforeningen har foreslået følgende reglementsændringer, som er tilknyttet SKs kommentarer: 

Holdsætningsværdi: 19-24  OK 

U19 bøde på kr. 15.000 som tilfalder modstanderen OK 

Stiller kun med 4 mand: bøde på kr. 20.000 som tilfalder 

modstanderen samt 1 matchpoint fratages 

OK 

Udeblivelse: bøde på kr. 30.000 som tilfalder 

modstanderen samt 3 matchpoint fratages, 2 tilfalder 

modstanderen 

OK 

Nedrykning: det hold der ligger sidst i ligaen efter 

turneringsafslutning rykker ned i 1. division. Bedst 

placeret hold fra 1. division rykker op.  

Nej 

Tilmelding til superliga: dato tages helt ud  Nej 

U21 regel bortfalder helt Nej, strider i mod talentarbejdet. 

Og der er mange U21 kørere på 
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markedet stadigvæk. 

Kategorisering: oplæg fra TA/SK på den danske 

kategorisering fremsendes og gennemgås af 

ligaforeningen sammen med den udenlandske 

kategorisering. Disse fastlægges således samme dag. 

OK, forudsat at det ikke er et 

oplæg som fremsendes fra SK, 

men endelig kategorisering af 

danske kørere. 

Holdtilmelding senest 1. november OK, forudsat at garantistillelsen er 

på plads 

Bruttotrup indsendes senest 1. december OK 

Vinder af DSL: punktet omkring pointlighed og flest scoret 

heatpoint ændres til ”indbyrdes” indkørte. I tilfælde af 

pointlighed tæller finaleresultatet 

OK 

Brug af taktisk & joker: når denne indsættes skal der ved 

start af grøn lampe registreres som deltaget i heat og kan 

ikke efterfølgende skiftes ud, hvis startsnor rammes og 

man sættes 20 meter tilbage. 

OK 

Hjelmfarver: der skal gøres indsigelse fra holdlederen 

inden de 2 min er gået. Herefter bortfalder retten til at 

ændre dette. Kun gældende ved forkert hjelmfarve IKKE 

ved forkert placering. Ny 2 min. starter efter denne 

hændelse 

OK 

Dækside heat 13 & 14: der er fri dæksider til disse 2 heat OK, ny dækregel foreslås af 

teknisk udvalg. 2 dæk (4 dæksider) 

pr. kører 

+ Super finalen: (man ønsker indført et slutspil)  

De 4 bedst placeret efter indledende deltager OK 

Point fra indledende runde tages med over OK 

Afvikles hos den klub der ligger nr. 1 efter indledende OK 

Holdsætningsværdi: uændret OK 

Taktisk og Joker: uændret OK 

Afholdende klub bærer udgifter og indtægter Skal defineres bedre 

Der gives 100 fribilletter til de 3 øvrige klubber OK 

Kørere skal have deltaget i mindst 2 DSL matcher og skal 

stå i bruttotrup 

For de deltagende hold 

Pointuddeling: 4-3-2-0 OK 

DM turnerings heatskema med tilføjelse af 3 superheat 

bedste 1’ere, bedste 2’ere samt bedste 3’ere 

OK 

Løbet afholdes max. 14 dage efter sidste turneringsmatch OK 
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Ligaforeningen rejser ønske om at kunne bruge dommer/frikort til GP og andre promotorarrangementer. 

SK har ikke direkte indflydelse på promotorernes beslutninger omkring dette, men vi medtager ønsket til 

forhandlingerne med promotorerne. 

Ligaudvalg: Ligaforeningen ønsker at indgå konstruktivt i et ligaudvalg bestående af: Steven, Morten, Ib, 

Stefan og TA-DSL. 

TA-DSL: Stefan skal medvirke til at udarbejde et kommissorium til ny TA. Som fremsendes til ny kandidat. 

5. Projektideer 

Elite- og talentarbejde:  

 Video-/monitorudstyr indkøbes til landstrænere. Kan efter aftale lånes af klubberne i forbindelse 

med fx interne træningsarrangementer. SJ 

 Temadag om opstart af sportsselskab (målgruppe: unge kørere som er ved at etablere sig som hel- 

eller halvprofessionelle). Underviser: revisor med kendskab til sporten HT 

Messepakke: 

 Indkøb af rolls-ups og diverse udstyr. Markedet undersøges og tilbud indhentes. PK 

Indkøb: 

 Micropakke. Ideen er at indkøbe et par micromaskiner med tilhørende udstyr (Hjelm, beskyttelse, 

beklædning). Tilbud indhentes. PK 


