
 
 

Speedway 03-06 
 

 
Referat fra SD-møde, onsdag den 15. marts 2006, kl. 17.00 på Vejen Kongres Hotel. 
 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Mads Olsen, Ole Thrane, Thomas Irming, Jan 
Stæchmann, Karin Christensen og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen  
 
Niels Munk Nielsen startede med at byde velkommen til mødet. En speciel velkomst til Karin 
Christensen og Mads Olsen, som blev valgt på repræsentantskabsmødet i Horsens. 
 
Inden den formelle dagsorden gjorde SD status på aktuelle sager og behandlingen af disse. 
Dialogen mundede ud i et ønske om et møde mellem hele SD og Hovedbestyrelsen for at få 
klarhed over sagerne. Derudover er det et krav at kompetenceforhold, og beslutningsveje i 
organisationen med videre defineres. 
Der udarbejdes skrivelse til HB. 
  
DAGSORDEN: 
 
1) 

2) 

3) 

Referater, herunder:  
Speedway 02/06 
Godkendt uden kommentarer. 
 
Rep.mødereferat: 
SD undrede sig over afstemningsresultatet til det af SD fremsatte forslag om de interna-
tionale kandidater. Formandsmødet med klubberne ugen forinden gav indtryk af en noget 
større opbakning til forslaget. 
Referat godkendt 
 
Eliteudvalgsmøde 
Overskuddet fra 2005 på kr. 82.000 vil indgå i det samlede budget til SD´s ungdomssats-
ning når budgettet herfor er godkendt af EU.  
Referat godkendt 
 
DSL-mødet 
Punkt 7: Omkring turneringslicenser skal DSL-klubberne snarest muligt meddele, hvilke 
udenlandske kørere de vil benytte i årets liga. 
Referat godkendt. 
 
Fastlæggelse af arbejdsopgaver 
Niels gennemgik forslag til en fornyet arbejdsplan for SD, der blev vedtaget og sendes ud 
til klubber, udvalg samt kontoret. 
 
Et nyt TA er blevet nedsat. For at fastholde at TA er en uafhængig instans udtræder Mads 
Olsen af Turneringsadministrationen. 
 
Standard Agreement.  
S.A. er endelig godkendt af BSPA og DMU og er udsendt til de proffessionelle kørere.  
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4) Diverse breve 
Brev fra EMS ang. dispensation givet til Vojens 80 cc. 1. div., hvor der blev stillet spørgs-
målstegn omkring rigtigheden af dette, på grund af en udtalelse fremsat af VSK på et for-
mandsmøde.  

 Sagen er blevet undersøgt, og det er efter SD´s mening ikke muligt at ændre noget i  
 forhold til den givne dispensation. SD´s svar sammen med VSKs tilsendes Esbjerg. 
 
 Brev fra Thorkild Hansen, VBMK vedrørende dæk i reglementets paragraf 6-00.18 og           

5.50.2.5. Thorkild mener ikke, at det er i overensstemmelse med virkeligheden. Ole ser på 
sagen og svarer TH. 
 

 Kendelse vedrørende Patrick Tarp.     
SD er ikke tilfredse med kendelsen i DIFs Appeludvalg. SD står uforstående overfor 
nedsættelsen af straffen, og begrundelsen herfor 
 

5)   SD. Runden 
Den 24. september er der præmieoverrækkelse i DT.  
 
Der skal seedes U 19/21 kørere til DM. Ifølge reglementet kan der seedes indtil 8 kørere. 
SD har i år valgt at seede 2 kørere, nemlig Henrik Møller og Morten Riisager som de 
eneste. Brev til de kørere der seedes fremsendes til de enkelte kørere. 
 
Det samme gør sig gældende for kørere der seedes til U19 EM i Elgane og U21 VM i 
Holsted. 
 
SD skal fremkomme med oplæg til fremtidens Miljøorganisation og Uddannelses- og bred-
deudvalg. SD beder Søren Kjær om at komme med et oplæg omkring MO og Lissie 
Laursen om UbU. 
 

6) Møder fremover 
  Det blev besluttet at prøve Fjelsted Skovkro som mødested. Næste møde holdes den 24.        
      april. Næste møde derefter holdes den 22. juni. 
 
7)   Aktivitetskalenderen 
      Lissie gennemgik aktivitetskalenderen.  
 
8)   80 cc landstræner 
      Det er nødvendigt at finde en løsning på 80 cc landstrænerproblematikken.  
 SD diskutere de flere løsninger. I første omgang kontaktes Bent Christensen, FSK, som 
 evt. holdleder. Mads Olsen tager kontakt til Bent.  
      SD efterlyser personer som kunne tænke sig opgaven som landstræner for 80 cc. Henven- 
      delse om dette skal ske til Mads Olsen. 
 
8) 250 cc 
 250 cc. Er testet i GB. Jan S. deltog for DMU og informerede om en meget positiv test og  
 dialog med alle involverede.  
 SD v/ Ole følger op på det videre forløb. 
 
9) Eventuelt 
Intet at referere. 
Udsendt den 31. marts 2006 
 
 


