
 
 
Referat fra SD-møde, tirsdag den 24. maj 2005, kl. 17.30 på Hejse Kro. 
 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Elvin Rasmussen, Lissie Laursen, Tine Svendsen, Ole Thrane, 
Thomas Irming, Jan Stæchmann og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen 
 
DAGSORDEN: 
1) 

2) 

3) 

4) 

Referater, herunder Speedway 2/05, Speedway ekstraordinært rep.møde, landstræner  
Speedway 02/05 
 
Ekstraordinært rep.møde den 30.marts 2005 
Godkendt uden kommentarer 
 
Ordinært rep.møde den 7. marts 2005 
Godkendt uden kommentarer. 
 
80 cc møde: 
Referatet godkendt. Indholdet tages under SD-runden. 
 
Møde med ny landstræner 
Velkommen til den nye landstræner Jan Stæchmann. Jan blev præsenteret for SD. Jan skal så 
vidt muligt deltage i SDs møder i fremtiden. 
 
Niels Munk har besøgt Jan og mange ting er blevet vendt de to i mellem. Samarbejdet tegner 
meget lovende. 
 
På grund af anden skadet kører er Kenneth Bjerre kommet med i Grand Prixet i Krsko. 
 
Junior VM semifinaler i Polen og Italien. Der er to danske kørere kvalificeret begge steder. 
  
Wild Cards til København: Kenneth Bjerre og Niels-Christian Iversen. Charlie Gjedde og Mads 
Korneliussen er banereserver. 
 
U21 landskampe 
Den 4. og 5. juni køres der U21 landskamp i henholdsvis Esbjerg og Holstebro. Der skal 
bruges 7 kørere. 
Kenneth Bjerre, Leon Madsen, Kristian Lund, Klaus Jakobsen, Steven Andersen, Henrik Møller 
og Patrick Hougaard er potentielle kørere. 
 
Kvalifikation til løb 2005 – 2006 
Kvalifikation til EM, Senior, som køres den 31. juli i Finland. Der skal 6 danske kørere med. 
 
Kvalifikationen til UEM/FIM U19 og 2006, Senior sker efter afviklingen af U19/21 og EM sker 
gennem kvalifikation fra DM. Vi afventer og ser, hvor mange pladser DMU råder over. 
SD/landstræner udtager køreren til den sidste plads.  
 
Initiativet med Danish Open Championship. En arbejdsgruppe ønskes nedsat. Fra SD 
Speedway deltager Ole Thrane, Niels Munk og Jan Stæchmann.  
Det blev besluttet at tilskrive Event/Marketing for at få en dialog i gang. 
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5) 

6) 

7) 

8) 

Niels Munk er i første omgang den udfarende kraft. 
 
Hjemmesiden/resultatformidling/Offentliggørelse af heatskemaer på nettet 
Desværre har der været problemer med at få heatskemaerne på nettet. Dette er ikke 
tilfredsstillende. Kvaliteten falder når der faxes og der så faxes videre igen. I en forsøgsordning 
vil SD finde nogle dommere og evt. klubber, der kan maile heatskemaerne til 
turneringsadministrationen og dermed være med til at finde den bedste procedure for dette. 
 
Er der tvivl om rigtigheden af et skema på nettet, er det det skrevne, der er gældende. 
 
Breve  
Brev fra Outrup over dommerens afgørelse i en match, som blev kørt den 11. maj 2005. SD 
noterer sig både klubbens og oplysninger og bakker dommerens opgørelse op. Lissie sender 
svar til klubben 
 
Brev fra Grindsted omkring tildelingen af løb. Klubben havde fået forståelsen af, at de havde 
fået tildelt en A-landskamp, hvilket aldrig har været tilfældet. SD accepterer klubbens afståelse 
af 80 cc-landskampen, som i stedet køres i Esbjerg. 
 
Niels Munk har deltaget i et borgermøde omkring et nyt baneanlæg til Sportsmotorklubben 
Gandrup. På trods af der var mødt en del modstandere af anlægget, endte mødet ud med en 
meget positiv stemning, så sandsynligheden for at de meget snart får et anlæg i Gandrup er 
meget stor. En endelig afgørelse foreligger i januar. Stor ros til klubben for deres arbejde og 
SD ønsker klubben held og lykke.  
 
Brev fra forældre omkring aflysning af match på grund af dårligt vejr. SD bakker dommerens 
afgørelse op.  
Der må ikke være tvivl om kørernes sikkerhed, men samtidig appelleres der til klubberne - at 
man via banepleje får præpareret banerne, så løbene kan gennemføres. 
 
Turneringen 
Turneringen er kommet rigtig godt i gang. Men har haft lidt tekniske problemer. 
Implementeringen af løbafviklingssprogrammet (LAP) har vist at være mere problematisk end 
først antaget, men nu synes det at lysne. Ekstra arbejdskraft bliver tilført TA. 
 
Få bøder i DT, men en del i 50 cc, hvor klubberne har anmeldt for få kørere. 500 cc reglerne er 
klare og lette at overholde. Klubberne arbejder meget for at møde fuldtalligt frem. Dette er 
positivt. Det at køre efter snitreglerne er en succes. 
 
Snitreglerne i DSL er ikke retfærdige. Kører nummer 5 og 6 får for højt holdsætningssnit. Dette 
er et problem, som der skal gøres noget ved. SD retter henvendelse til DSL-klubberne. Elvin er 
tovholder.  
 
SD-runden  
Ole Thrane har holdt møde med to 80 cc trænere. Der følges op på at de forskellige aftaler 
bliver overholdt.  
Teknisk kontrol i 80 cc. OT har i samarbejde med Per Ipland efterset nogle cykler, men der er 
ikke fundet ulovligheder. 
 
Der er kommet gang i løbsafviklingsprogrammet, hvor der i første omgang er fokus på at bringe 
resultater fra DSL. 
 
Elvin Rasmussen og Ole Thrane har haft møde med microstyregruppen. Det var et godt møde, 
hvor det blev appelleret til gruppen om at komme med input til rettelser til reglementet. 
 
Omkring 4-takt er der to motorer til test. Resultaterne fra denne kommer snarest.  Når disse er 
gennemgået, bliver der foretaget praktiske tests på bane. 
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9) 

10)

11)

12)

Det undrer en del kørere, at der skal stå 05 i hjelmene for at de skal være godkendt. 05 
modellerne er afprøvet efter andre specifikationer end tidligere. Derfor skal kørerne ved 
deltagelse i internationale løb have en 05 model. Foreløbig er det tilladt at køre med 04 
modeller i DK. 
 
Kvartalsregnskab 
På mødekontoen er der sket en fejlpostering, så det ikke ser så sort ud som det står i 
kontoregnskabet. 
 
Beklageligvis har SD begået en fejl, så det ikke var muligt at stille et par til EM. 
 
 Aktivitetskalender 
Blev gennemgået og revideret. 
 
 Eventuelt 
Der er foretaget dopingkontrol. Alle prøver var negative. 
 
Spørgsmål om landelsmatch fra 2006. Det blev besluttet, at det ikke længere skal være et 
officielt løb, men at klubberne er velkomne til at arrangere. SD er af den holdning, at matchen 
har overlevet sig selv, - i og med at landsdelsunionerne ikke eksisterer længere. Derfor vil det 
ikke i fremtiden være et løb, som SD vil lægge kræfter i. 
 
 Næste møde 
Næste møde holdes den 28. juni på Hejse Kro. 
 
Dette referat er udsendt den 7. juni 2005. 
 
 


