
 
 

Speedway 04-06 
 

 
Referat fra SD-møde, mandag den 24. april 2006, kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro. 
 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Mads Olsen, Ole Thrane, Thomas Irming, Jan 
Stæchmann, Karin Christensen og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen  
 
DAGSORDEN: 
 
1) 

2) 

3) Økonomi 

4) Breve 

Referater, herunder:  
Speedway 03/06 
Godkendt uden bemærkninger 
 
Referat fra HB 02/06:  
Vedrørende punkt 8 er SD ikke enige med den beslutning, der er truffet i 
Hovedbestyrelsen omkring indstilling af kandidater til internationale poster. SD forventer 
sig meget af mødet med HB den kommende torsdag. 
 
Planlægning af møde med HB den 27. april 2006 
SD skal som nævnt ovenfor til møde med hovedbestyrelsen. SD har fremsendt en 
skrivelse til HB, hvori man skitserer, hvad det er SD ønsker at få en dialog med HB om. 
SD ønsker en principiel diskussion af, hvad der er SDs og hvad der er Hovedbestyrelsens 
kompetencer?  
SD er af den opfattelse, at kompetencen ved indstilling til internationale poster bør ligge i 
sportsdivisionen.  
Derfor havde SD vedtaget - og indstillet - de kandidater man ønskede. En holdning som 
også blev bakket op ved en SD Speedway repræsentantskabsbeslutning i år.  
 
Til mødet med HB ønsker SD at drøfte: 
- Hvorfor er SDs kandidat ikke blevet indstillet til FIM? 
- En snak om sagsforløbet 
- Hvordan vi kan komme videre? 
 

Kvartalsregnskab er rundsendt til SD. 
Der er et mindre underskud på kursuskontoen. 

 

SD har modtaget en skrivelse fra TA, som påpeger en række uheldige omstændigheder i 
forbindelse med aflysningen af turneringsrunderne 800106 og 500105 i Slangerup.  
 
SD har ikke hjemmel til at sanktionere klubben, men SD henstiller til - at 
arrangørklubberne får givet besked til hold, når der aflyses, så hold ikke kører forgæves. 
 
Skrivelse fra Sportsmotorklubben Gandrup. Klubben trækker sig som arrangør af VM, 
1000 cc i 2007. Klubben føler sig dårligt behandlet i en sag om typegodkendelse af 80 cc 
cykler. Tegningsmaterialet er, iflg. SDs teknikere, for dårligt til at cyklerne kan godkendes.  
Mads Olsen er gået ind i sagen for at få den løst.  
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5) 

6) 

7) 

Desværre er SD nødt til at afmelde deltagelsen i EM på Græsbane, det har ikke været 
muligt at finde en kører, der har villet deltage. 
 
I VM på langbane deltager Henrik Grynnerup fra SMG 
 
Følgende kørere deltager i EM Short Track: 
Heine B. Andersen, NMK 
Tom Larsen, KSM 
Jan Boddum, SMG 
 
DM seedning i 2007 og fremtiden samt seedning i øvrigt. 
 
DMA 
Ifølge reglementet kan der maximalt seedes 8 kørere til DM finalen. SD kan i samarbejde 
med landstræneren maximalt seede de to kørere. 
 
De kørere, der deltager i Grand Prix serien i indeværende sæson bliver seedet.  
De tre bedste danskere fra NM fra foregående år kan seedes. 
 
U19/21 
SD kan i samarbejde med landstræneren seede 8 kørere . Der ændres ikke på dette i 
reglementet. 
 
Betaling samt regler for DM-runderne i år - samt i fremtiden 
Der er samlet kr. 150.000,- til udbetaling ved de to DM arrangementer i Outrup og Holsted. 
Der udbetales kr. 50.000 efter 23 heat i Outrup, kr. 50.000,- efter 20 heat i Holsted og kr. 
50.000 efter finaleheatene i Holsted. 
 
SD Runden, herunder Banesyn, Baneprøver samt reglementsændringer 
SD pointerer overfor klubberne, at det er banens sikkerhed, der vurderes/prioriteres, når 
der foretages banesyn. 
 
Desværre er der blevet kørt træning på en ikke godkendt bane. Dette kan ikke accepteres. 
SD pointerer, at der ikke må køres på baner, der ikke er synet og godkendt af SD. 
Karin følger op på sagen. 
 
SDS fremsender snarest forslag til UbUs fremtidige struktur til Hovedbestyrelsen. 
 
Oplæg fra Søren Kjær til MO. Dette videresendes til MO. 
 
Støjmålekoordinator Ejgil Solkjær har meddelt, at der kommer støjmålere til YGT. SD gør 
opmærksom på, at SD ikke ønsker støjmåling ved dette arrangement. 
 
Poul Larsen, EMS har beklageligvis udmeldt sig af unionen. 
 
Der er sagsbehandling i Charlie Gjedde sagen, onsdag den 26. april i DMUs Amatør- og 
Ordensudvalg. NMN medbringer Søren Kjær. 
 
Sabrina Bøgh er udpeget som landstræner for 80 cc. Bent Christensen har indvilliget i at 
være holdleder. 4 samlinger er planlagt. Kristian Lund har desuden tilkendegivet, at han er 
interesseret i at hjælpe som holdleder og træner. 
 
Der er kørt tests med 250 cc. Jan Holm rykkes, så man kommer videre med projektet. 
 
Løbsafviklingsprogrammet (LAP) virker ikke efter hensigten. De nødvendige test er ikke 
blevet ikke udført. NMN ønsker en status på, hvor vidt systemet kommer op og køre eller 
ej? OT vil omgående teste systemet - og give en tilbagemelding. 
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8) Medaljeuddeling 

9) Aktivitetslisten 

10) 

11)

Med de to flyttede matcher, som er flyttet til sidst på sæsonen er den traditionelle 
medaljeuddeling et problem, men det lykkes at finde Outrup Speedway som arrangør den 
24. september.  
  

Lissie gennemgik aktivitetslisten. 
 
Næste møde den 18. maj 2006  
Mødet holdes på Fjeldsted Skovkro klokken 18.00. 
 
 Eventuelt 
Der skal bruges folk til YGT arrangementet i Skærbæk. 
Der skal bruges en DMU-dommer til de første to dage. Et emne er blevet forespurgt. 
Tilbagemelding afventes. 
 
Udsendt den 9. maj 2006  
 
 

 
 


