
 
 

Speedway 05-04 
 

Referat fra SD-møde, torsdag den 23. september 2004, kl. 17.00 på Hotel Scandic 
Odense. 
 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Søren Kjær, Brian Kim Svendsen, Ole 
Thrane, Thomas Irming og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Referater, herunder:   
 
Speedway 04/04 
En præcisering af punkt 10. Af referatets ordlyd kunne man forledes til at tro, at 
konditionerne for næste års DSL er fastlagt. Dette er ikke tilfældet. De opstillede 
punkter var ment som en hensigtserklæring. Endelig afgørelse træffes i løbet af 
efteråret. 
 
På sidste møde blev det besluttet at der at der skal holdes møde med arrangørerne af 
langbaneløb. Det bliver Søren Kjær og Brian Svendsen, der gør dette. 
 
HB 6/04 
Søren Kjær bliver SDs mand i reglementsudvalget.  
 
SD har sendt en skrivelse til Hovedbestyrelsen, hvori man tilkendegiver SDs 
utilfredshed med den måde det nordiske møde kører på.  
 
Øvrige referater blev taget til efterretning. 
 
Micromøde: 
Brian orienterede kort fra mødet.  
 
Referat fra DSL-mødet 5. september. 
SD havde det ingen kommentarer til referatet og derfor udsendes det snarest. 
 
2. Elitesatsning 2005. 
SD har modtaget et oplæg for eliteaktiviteter i 2005 fra landstræneren.  
 
4. Kalender 2005.  
Kalenderen for 2005 blev gennemgået, og første udkast er udsendt til klubberne for 
kommentarer. 
  
5. Turnering 2005 
SD besluttede, at der skal være 8 hold i 1. division, 500 cc i 2005.  De kvalificerede 
hold er nummer 1-7 fra årets turnering, plus det først kvalificerede hold fra 2. division. 
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SD har noteret sig, at en række klubber ikke er interesseret i at køre DSL efter de 
konditioner, der blev skrevet i seneste referat. 
 
SDs målsætning er, at DSL bliver en attraktion og der bliver vist seværdig speedway.  
 
SD tager kontakt til SL-foreningen omkring videre drøftelse af forløbet i ligaen. 
 
6. DM Finale / Heat skema indv. 2005 
Som nævnt i sidste referat har DMU indsendt forslag til nyt heatskema til FIM. Det 
nuværende knock-out foreslås fjernet og i stedet skal der køres en A-, B- og C-finale.  
I Danmark vil DM A, U 21, 80 cc finalerne i 2005 blive afviklet efter dette nye skema. 
 
7. Klublederseminar. 
Der holdes kluberlederseminar, lørdag den 23. oktober 2004 i Vejen. Indbydelse er 
udsendt. Temaerne på dette års møde er: 
 
a)Talentudvikling og klubtræner 
b)Turnering 2005 og fremover 
c) Micro 
 
Formen på mødet ændres, således at der vil være oplæg om de ovennævnte emner 
om formiddagen og efter frokost vil deltagerne blive inddelt i gruppe for at arbejde med 
problematikker fra emner. 
På denne måde skulle SD gerne få en masse input fra klubberne til det videre arbejde. 
 
8. FIM U 21 Hold Semifinale 
Speedsport har søgt om fritagelse fra DMUs løbsafgift. SD fastholder, at der skal 
betales løbsafgift. 
  
9. Kurser I efterår/forår – se tidligere fremsendte 
Lissie fremlagde oversigt over kursussæsonens aktiviteter. Listen udsendes til 
klubberne snarest. 
 
10. Super Cup den 26.09.04 
Flere klubber har haft problemer med at kunne stille hold til Super Cup’en.   
 
Efter mange samtaler frem og tilbage ser det nu ud til at cup’en køres med 5 hold. 
 
11.  Klubstøjmålere 
Søren Kjær har for MO midler indkøbt 1 stk. måleapparat til kr. 1.085,- .Udstyret er 
som udgangspunkt ikke kaliberet til DMUs standarder, men dette kan let gøres. 
Nogle foreløbige afprøvninger ser fornuftige ud som vejledende målinger, og som 
klubbernes selvkontrol under træning. 
 
På møde i Miljøorganisationen d. 14.okt.  skal det vurderes, om det er det apparat, 
man vil anbefale klubberne til at købe.  
Søren vil bede UBU om at planlægge kurser for klubstøjmålere. 
 
12. Ny dommerrapport  
Søren Kjær har udarbejdet et oplæg til nyt dommerrapport. Der arbejdes på, at 
rapporten kan indsendes digitalt.  
Dommerrapporten rundsendes til alle i SD og diskuteres på næste møde. 
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13. 80 cc.4-takt 
Der har været rygter om at 80 cc, 2-takt nedlægges.  
Dette er ikke tilfældet, såfremt der er kørere nok, der vil køre den.  
 
Der arbejdes på en alternativ motor, - en 4-takt, 250 cc.  
De første tests finder sted søndag i Holsted. SDS vil også i sæsonen 2005 iværksætte 
en række tests af 250 cc maskinen.  
Resultaterne vil blive viderebragt til FIM. Cyklen kunne være en mulig VM-klasse fra 
2006 hvor 80 cc udgår i YGT i FIM-regi. 
 
14. Aktivitetskalender 
Niels Munk Nielsen har fået nyt telefonnummer. Al henvendelse til formanden skal ske 
på tlf. 75 45 73 20. 
 
15. Næste møde 
Næste møde holdes lørdag den 20. november 2004. Til dette møde deltager TA også. 
 
16. Eventuelt 
Intet at referere. 
 
Udsendt den 6. oktober 2004 
 
 


