
 
 

Speedway 2/06 
 
 

Referat af SD-møde den 21. februar 2006 i Vejen 
 

Til stede var: Niels Munk, Tine Svendsen, Ole Thrane, Jan Stæchmann, Thomas Irming 
og Lissie Laursen. 
 
1. Referater 
Speedway 1/06 – dette var desværre ikke fremkommet på grund af sygdom på DMUs 
kontor. 
HB 1/06: pkt. 8A: Det undrer SD, at ordlyden fra det udkast til referat, ifølge NMN, til det 
endelige referat, er ændret så meget at dette punkt får en helt anden mening. Burde det 
ikke have været rundsendt til en enkelte HB medlemmer en ekstra gang til godkendelse 
med en så radikal ændring? 
Referat i øvrigt taget til efterretning. 
 
Referat fra TA-møde samt dommerseminar – godkendt. 
 
2. Diverse breve 
Svar er tilsendt Charlie Gjedde omkring spørgsmål til udtagelseskriterier ved GP-kval. run-
den samt DM-finalerne. 
 
Annette Vesterskov har klaget over kvaliteten af vort nylig modtagne reglement. SD under-
søger muligheden for en eventuel genoptrykning af dette uden beregning for SD. 
 
Claus Quistgaard er bedt om at fremskaffe regler for Bakkeløb, det skulle angiveligt være 
til at få fra Sverige. 
 
Træning i Jübek kræver en tilladelse fra den Tyske union før SD kan give tilladelsen. 
 
Michael Jensen, MSM, har gjort opmærksom på at der er en fejl i vort reglement under § 
6-01.3.4. Hjelme. I reglementet står SNELL M200 – dette skal ændres til SNELL M2000. 
 
3. Ungdomssatsning/talentudvikling 
Der vil blive afholdt et orienteringsmøde for de berørte kørere den 16. marts. Indkaldelsen 
til dette sendes til de enkelte. 
På dette møde vil landstræneren informere kørerne om hvad det vil sige at være en del af 
denne ungdomssatsning ligesom de også vil blive informeret om hvad der kræves af de 
enkelte kørere. 
 
I forbindelse med satsningen vil vi implementere dele af vor plan allerede i 2006. Også en 
assistent for landstræneren – Lars Munkedal – vil blive præsenteret ved sæsonstart – alt 
afhængig af at der gives midler til projektet og hjælpelandstræneren. 
 
4. 80cc landstrænere 
SD søger efter personer der vil være interesserede i at overtage jobbet som landstræner 
og assistent for vore 80cc kørere. 
 



 
 
Der søges efter frivillige personer, der er villig til at påtage sig dette job. 
 
Rejseomkostninger og øvrige udgifter vil blive betalt. 
 
5. Repræsentantskabsmøde 
Alle indkomne forslag blev gennemgået. 
 
Det blev vedtaget, at indkalde samtlige klubber til et hastemøde den 26. februar, hvor SD 
vil forklare for de fremmødte årsagen til det forslag der er stillet af SD. 
 
6. Standard Agreement 
Ikke alle forslag som SD kom med blev godkendt af BSPA. 
 
Den underskrevne Agreement er tilsendt BSPA, og så snart den er kommet retur med de-
res godkendelse, kan der udstedes starttilladelser til de kørere der deltager i GB. 
 
7. DM-finaler samt kvalifikation hertil 
Der har været afholdt møde med de to klubber der skal afvikle DM-finalerne i 2006 hvor 
der kom aftaler i stand om hvordan disse skal afvikles. 
 
Der er seedet 12 kørere direkte til disse finaler, så derfor bliver der kun 4 ordinære pladser 
samt 2 reservepladser der skal køres om ved kvalifikationen. 
 
Dette er jfr. vort reglement omkring emnet. 
 
8. SL-dommere 2006 
På vort nyligt afholdte dommerseminar blev det vedtaget, at SD skulle udpege de 
dommere der skal dømme de 14 SL matcher i 2006.  
Det vil herefter være: Brian Svendsen, Ole Thrane og Poul Erik Nielsen. 
 
9. 250cc 
Der afholdes en test i samarbejde med JAWA i Buxton, England den 9/3-06. Jan Stæch-
mann deltager i dette og eventuelt møde i den forbindelse. Sverige komme også til denne 
test. 
Arbejdet med at klargøre to cykler til den nye sæson er i gang og forventes gjort færdig i 
den nærmeste fremtid. 
Det er formålet at vi i 2006 skal skabe et beslutningsgrundlag for hvad der skal ske med 
250cc fremover. 
 
10. Næste møde 
Næste møde finder sted den 14. marts 2006  
 
 
 
 
Referent: Lissie Laursen 
 


