Speedway 01- 06
Referat fra SD-møde, tirsdag den 24. januar 2006, kl. 17.00 på Vejen Kongres Hotel.
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Elvin Rasmussen, Ole Thrane, Thomas Irming
og Søren Andersen – referent.
Afbud: Tine Svendsen og Jan Stæchmann.
DAGSORDEN:
1. Referater, herunder:
- Speedway 06/05:
Referat godkendt uden kommentarer
- HB 5/05
Der skal udarbejdes kommentarer til årsregnskabet.
DMU har entreret med firmaet Rambøll Management, som skal gennemføre en
forundersøgelse forud for at projekt: ”Event & Marketing” eventuelt søsættes. SDS støtter
initiativet.
Referat taget til efterretning.
– Styregruppemøde
Referat taget til efterretning.
– Møde med prof. kørerne den 7. januar 2006
Det er blevet afholdt møde med prof. kørerne. Alle parter er enige om at dette bør
gentages. Referat fra mødet udsendes til klubberne.
– Møde omkring 250 cc
Der har været afholdt et møde med Svemo og ACU i København. Tiltaget ser meget
spændende ud nu. Der er gjort et stort stykke arbejde for at få projektet på skinner. Der er
ikke afsat økonomiske midler i 2006, hvilket kan vise sig at være et problem. Det vil SD
kigge på, såfremt der opstår en problemstilling.
2. Nyt fra TA
TA har i et notat til SD indstillet følgende til godkendelse:
- at Glumsø får lov til at køre 80 cc – 4 division selvom de havde trukket holdet
(gentilmelding).
- at HeSK´s 1. division i 80 cc bytter plads med SMS´s 2. division
- Indstillingen skal ses i lyset af, at de øvrige 1. division hold skriftlig har accepteret at
ombytningen er ok.
- SMS skriftlig har tilkendegivet, at de betingelsesløst vil overtage pladsen i 1. div.
- at 2. division 500 cc udvides fra 20 matcher til 30 matcher (yderligere én runde)
- at Glumsø i 50 cc ikke får tilladelse til oprykning til 3. division, idet TA ønsker en
turneringsform med 8 hold i divisionerne.
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- at der p.t. ikke er nogen endelig afklaring af 1. division 500 cc, og derfor kan der ikke
træffes en endelig afgørelse f.s.v. angår BSC´s ønske om, at kunne deltage i 500 cc – 2.
division.
SD godkendte TA´s indstilling.
SD besluttede, at give TA bemyndigelse til at træffe den endelige afgørelse på TA´s
ekstraordinære møde den 7. februar 2006. Her besluttes det så endeligt om BSC tildeles
en plads i 500 cc 2. division.
Der er udarbejdet reglement til DSL. Dette var ved en fejl ikke blevet rundsendt til de
øvrige medlemmer i SD. Efterfølgende er dette sket med frist til indsigelser den 27. januar.
Der er ikke fremkommet indsigelser, og kontoret sørger herefter for udsendelse af
reglementet til dommerne og klubberne.
Med hensyn til turneringscertifikaterne til de udenlandske kørere i DSL blev der fremført, at
man skulle være opmærksom på de praktiske problemer, der kan opstå, når en kører skal
benyttes med meget kort varsel.
Der skal udarbejdes et system, så hver af de 4 DSL-klubber hele tiden har 2 DMU nr. at
råde over, således at en startberettiget kører altid kan benyttes med kort varsel.
Elvin kan ikke længere afse tiden til at sidde i SD og derfor besluttede SD at foretage en
revideret arbejdsdeling i SD frem til årsmødet. Til årsmødet skal der således vælges et SD
medlem yderligere til SD.
Niels skitserede forskellige løsningsforslag til, hvordan turneringsorganisationen bringes
på plads i den opståede situation.
Der bliver holdt med TA på Vejen Kongres Hotel den 7. februar 2006.
3. 80 cc landstræner
Det er et faktum, at der i øjeblikket ikke er nogen 80cc landstræner. Niels bragte et par
kandidater og løsningsforslag i spil.
Det kunne også være en mulighed at lade forskellige trænere tage en samling eller to hver
i gennem sæsonen, hvis ikke det lykkes at finde en ny landstræner.
En løsning skal findes snarest.
4. Ungdomssatsning
Team Danmark rykker for konceptet for Talentudvikling. Torsdag i denne uge sætter Niels
Munk og Jan Stæchmann sig sammen for at arbejde videre med ungdomssatsningen for
2006. Grundlaget for dette koncept er udarbejdet af SDS, som beskrevet i ”talentudvikling i
speedway”
Der skal udarbejdes et koncept til hvorledes der kan tilkobles en assistent landstræner, til
støtte i ungdomssatsning. Det undersøges om overskuddet fra 2005 satsning kan frigøres
til det økonomiske grundlag,
Emne til posten vil blive kontaktet af landstræneren.
5. Samarbejdsaftale med BSPA samt starttilladelser
Der er udarbejdet et forhandlingsmandat som Jan Stæchmann tager med til møde med
BSPA den 1. februar. Aftalens ordlyd er clearet med kørerne, så der også bakkes op om
den nye aftale fra deres side. Der udstedes ingen starttilladelser til England før en ny aftale
er underskrevet.
Starttilladelser til Polen sendes til PZM og kørerne snarest.
6. FIM løb i 2007
SMG søger 1000 cc sidevogns finalen.
Fjelsted søger Grand Final.
Holsted rykkes for svar om ansøgning.
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7. Hvad skal vi med MO og UbU?
SD tog hul på dialogen omkring Miljøorganisationen og Uddannelsesudvalget, som begge
ønsker at komme i et forøget samarbejde med SD’erne generelt. Niels koordinerer det
endelige svar med Lissie Laursen og Søren Kjær.
8. Årsmøde
Ole Thrane og Tine Svendsen genopstiller.
9. Næste møde
Næste møde holdes den 21. februar 2006.
Første møde efter årsmødet holdes den 14.marts.
10. SD-runden
Holdlederseminaret arrangeres af TA.
Lissie Laursen koordinerer programmet for Stævneleder- og Dommerseminarerne.
Nicki Glanz har søgt om at blive frigivet af DMU for at få engelsk kørerlicens. Dette blev
bevilliget.
11. Eventuelt
Intet at referere.
Udsendt den 24.februar 2006.

3

