
 
 

Speedway 04/04 
 
Referat fra SD Møde, torsdag den 12. august 2004 i Odense 
 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Søren Kjær, Brian Kim Svendsen, Ole Thrane, 
Thomas Irming og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen 
 
Niels startede med at byde velkommen og derefter gik man over til dagsordenen: 
 
Dagsorden: 
 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Referater: 
SD 03/04 
Godkendt uden kommentarer. 
 
HB 04/04 
Referat taget til efterretning. 
 
Eliteudvalgsmøde 02/04 
SD er lidt betænkelige over formuleringen af punkt 4. Såfremt dette læses bogstaveligt kan det 
misfortolkes. Niels følger op. 
 
UbU-møde 02/04 
Ingen kommentarer. 
 
Eliteudvalget 02/04  
Referatet taget til efterretning. 
 
DSL-møde 
Behandles under punkt 5. 
 
Riders Allocation – UEM & FIM 
SD udfyldte formularerne og Søren Andersen sender dem videre til UEM og FIM.  
 
Forberedelse af reglement 2005 – ændringer til dette 
Det er tid til at kigge på reglementet. Der nedsættes et udvalg bestående af Elvin Rasmussen, 
formand for TA, Niels Munk og Søren Kjær. Gruppen udarbejder et forslag til kommende SD-
møde. 
 
Micro under SD – samt microdommere 
Der holdes microdommerseminar til efteråret. Det er tidligere blevet vedtaget, at man skal have 
microdommerlicens for at dømme i micro.  
  
Støjmåleudstyr 
Ros fra Hovedbestyrelsen over, at SD har taget fat i dette. Thomas Irming har undersøgt priser 
hos forskellige leverandører. Priserne er meget konkurrencedygtige. SD opfordrer klubberne til 
erhverve måleudstyret og samtidig UBU til at uddanne klubstøjmålere. 
 
Oplysningerne om måleudstyr kan findes på følgende hjemmesider: 
 
www.farnellinone.dk  
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www.shopbasic.dk/mall/shop.asp?shop_id=835 
www.new-instruments.dk/maaleinstr.html 
 

6) 

7) 

8) 

9) 

10)

11)

12)

Protester samt diverse breve 
Anke fra Nicklas Lund, som har anket dommerens afgørelse i forbindelse med U 19/21-DM. 
Nicklas mener, at det har fremgået af de forkortede tillægsregler, at også U 19 kørere kunne 
deltage i løbet. 
SD afviser anken. U 21 DM dækker alt under 21 år og henviser desuden til Alment reglement § 
01.03. 
 
Søren Kjær skriver sagsafgørelsen til Nicklas Lund. 
 
Henvendelse fra Iver Sørensen fra OSC omkring oprykning fra micro til 80 cc. Rent 
reglementsmæssigt er der ikke noget til hinder for dette, og såfremt det ikke ødelægger noget 
rent turneringsmæssigt, har SD ikke noget imod dette.  
 
Finn Andersen fra Herning Speedway har protesteret imod, at han ikke har fået protestgebyret 
retur, idet han mener, at han hans anke er velbegrundet.  
SD giver dommeren på dagen medhold.  
 
Finn Andersen får ikke sine penge retur, da protesten afvises. Finn har mulighed for at anke 
sagen til A og O udvalget. 
 
Lissie Laursen svarer Finn Andersen. 
 
Talentudvikling 
Lissie Laursen, Niels Munk og Søren A har udarbejdet en beskrivelse af et træner-/ 
talentudviklingsprojekt. Dette tages op på næste møde.  
 
Økonomi 
Økonomien ser fornuftig ud. I relation til halvårsregnskabet mangler der nogle indtægter, men 
disse er faktureret og vil figurere på månedsbalancen i juli.  
 
Nordisk møde 2004 
SD er ikke tilfredse med referatet fra mødet og har indsendt indvendinger til SVEMO. SD har 
ikke modtaget nogen respons på disse.  
 
SD er ikke tilfreds med det nordiske samarbejde. Beslutningerne og aftaler fra møderne bliver 
ikke efterlevet lokalt i de enkelte lande. 
 
 Turnering 2005 
Det er blevet besluttet at genindføre 4 holds matcher i DSL igen. Holdsammensætningen er på 
5 kørere, med en bruttotrup på 8 – 10 kørere. 
Holdene kommer til at bestå af 5 kørere. 
 
Det forventes at 7 hold deltager. Alle møder hinanden to gange. Det betyder, at der bliver 14 
løbsdage med 2 hjemmebanematcher pr. hold.  
 
De 4 bedst placerede hold går herefter videre til finalerunden. 
 
  Forslag til FIM – Heatskema 
SD har et ønske om at fremsætte et forslag til FIMs kongres. Forslaget omhandler 
heatskemaerne i FIM-løb. I stedet for den nuværende model, er det forslaget, at der efter 20 
heats køres en C, B og A finale, hvor kørerne indplaceres efter pointantal. 
I sin enkelthed betyder det, at køreren med flest point efter 20 heats ikke kan blive dårligere 
placeret end nummer 4. 
 
 DM 2005 
Niels har været i dialog med forskellige interessenter, herunder TV-selskaber, for at vejre 

http://www.shopbasic.dk/mall/shop.asp?shop_id=835
http://www.new-instruments.dk/maaleinstr.html
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13)

14)

15)

stemningen omkring DM i 2005. Dette kan få indflydelse på afholdelsen af næste års DM. 
Punktet tages op på næste møde. 
 
 Aktivitetskalender 
Lissie gennemgik aktivitetslisten.  Denne blev revideret. 
Der holdes klubledermøde den 9.oktober 2004. 
 
 Eventuelt 
På klubledermødet i forbindelse med repræsentantskabsmødet blev der opstillet en række 
satsningsområder, som SD er ansvarlig for.  
Aktiviteterne er igangsat. 
 
SD har ønske om at holde møde med arrangørerne af langbaneløb. Dette gøres i løbet af 
efteråret. 
 
 Næste møde 
Næste møde afholdes torsdag den 23. september 2004. 
 
Referat er udsendt den 26.september 2004. 

 


