
 
 

Speedway 06-05 
 
 

Referat fra SD-møde, tirsdag den 22. november 2005, kl. 17.00 på Vejen Kongres 
Hotel. 
 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Lissie Laursen, Tine Svendsen, Elvin Rasmussen, Ole 
Thrane, Thomas Irming og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Referater, herunder: 
 
Speedway 05/05: 
Referat godkendt. 
 
Møde med mellem SD/TA 
Referat godkendt. 
 
Klublederseminar 2005 
Referat godkendt. 
 
HB 4/05 
Det er blevet besluttet, at der indføres et turneringscertifikat til kroner 500,- for alle 
udenlandske kørere, der deltager i DT. 
 
SD gør klubberne opmærksom på, at der også skal indhentes pædofoliattester for alle 
holdledere i 50 cc og 80 cc i DT. Deres hverv er af sådan en karakter at det er 
nødvendigt. 
 
SD ser med tilfredshed at HB er enige med SD omkring fordelingsnøglen i elite 
satsningen. 
Referat taget til efterretning. 
 
Styregruppemøde den 31. oktober 2005 
Steen Fredsøe har trukket sig som elitekoordinator, så indtil videre vil det være Henrik 
Nørgaard der overtager dette arbejde. 
 
Referat taget til efterretning. 
 
Arbejdsgruppe 5/05 
SDS ønsker, sammen med landstræneren, at få beskrevet en mere deltaljeret 
planlægning af ungdomsatsningen.   
Dette afklares i den nærmeste fremtid. 
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AG/U 3-05 
Arbejdsgruppen har valgt at tilbyde talentgrupperne i alle grene et kursus i konkurren-
cepsykologi. Kurset bliver betalt af midler fra Udannelses- og breddeudvalget. 
SD støtter initiativet og har taget referatet til efterretning. 
 
UbU 
Referat taget til efterretning. 
 
Møde omkring 50 cc 
Referat godkendt. 
 
Formandsmøde 
SD bakker op omkring denne form for møder, hvor der diskuteres emner, der er rele-
vante klubberne imellem. 
Referat taget til efterretning. 
 
2. Anke Patrick Tarp 
Sagen er berammet til den 12. december. Niels Munk deltager sammen med Søren 
Kjær. 
 
3. Ansøgning om at afholde DM for Sidevogne i 2006 
SMG har fremsendt en ansøgning om oprettelse af DM sidevogne. SD besluttede, at 
der i 2006 igen udskrives DM i denne klasse. 
 
4. Nyt fra TA 
TA er blevet genetableret og består nu af 6 personer. 
 
Formand Elvin Rasmussen refererer direkte til SD.  
 
Medlemmerne der også er kontaktpersoner omkring turneringerne i de forskellige 
grene er: Jesper Hansen, 50cc, Christina Palm Toft, 80cc, Svend Jacobsen, 500cc, 
Bjarne Fjord Thomsen, DSL og Mads Olsen, Old Boys.  
 
Med flere aktive medlemmer i administrationen skulle det gerne være lettere at   
løfte opgaverne i administrationen.  
SD ser meget positivt på det nye TA, der holder deres første møde den 29. november. 
 
Tilmeldte hold: 
 
Der er pt. ingen tilmeldinger til DSL i 2006. Flertallet af klubberne har ikke ønsket, at 
køre under den løbsform, som SD har lagt op til. TA får til opgave, at påbegynde en 
dialog med DSL klubberne. 
Da der er deadline for reglementsændringer primo december vil det ikke være muligt 
at få nye DSL regler med i reglementet.  
Det nuværende DSL-reglement fjernes fra reglementet. Deadline for 2007 reglementet 
vil være ultimo maj 2006. 
 
ER gennemgik næste års turnering. Det ser meget fornuftigt ud på trods af den mang-
lende tilmelding til ligaen.  
 
Der er omkring 90 hold tilmeldt i turneringerne.  
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I 500 cc køres der i 1. og 2. division. 
 
Old boys kører med én division. 
 
I 80 cc køres der i 4 divisioner. 
 
I 50 cc i køres der i 4 divisioner. 
 
Liste over divisionerne sendes ud til klubberne umiddelbart efter, at det nye TA har 
holdt sit møde den 29. november, og turneringsplanlægningen for 2006 starter 
ligeledes op efter dette møde. De klubber der endnu ikke har indsendt 
stamoplysninger bedes sørge for dette hurtigst muligt. 
 
Klubskifteliste 
Den endelige klubskifteliste er udsendt til klubberne. 
 
5. SD arbejde/opstilling til SD  
En omstrukturering af vore arbejdsopgaver er nødvendig.  
Der er en uligevægtig fordeling af opgaverne. Niels ønskede tilkendegivelser fra SD’s 
medlemmer omkring om medlemmernes deltagelse i at løfte arbejdsopgaverne. For at 
være en slagkraftig enhed, så kræver det, at alle tager ansvar og løfter i flok. Det er ik-
ke tilfredsstillende, såfremt tingene ikke bliver gjort.  
 
6. Budget 2006 og Regnskab 2005 
Budget for 2006 blev godkendt med få ændringer. 
Regnskabet for 2005 ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. 
 
7. Udviklingsaktiviteter 
Ole Thrane har haft møde med Tommy Rander, som repræsenterer en række sven-
ske klubber. 
Konklusionen på mødet var, at man ønsker en fælles satsning på 250 cc.  
 
Handlingsplan udarbejdes og der holdes møde med Jan Holm. OT og TI er tovholdere 
på dette. 
 
Forsøgsvis er der blevet prøvet med en 125 cc, lavenergi cykel. Forsøgene har været 
meget positive.  
Udsalgspris for en sådan vil være cirka kr. 14.000,-, hvilket er langt under, hvad en 80 
cc koster. Maskinen skal typegodkendes før den må bruges.  
Planen er, at det tillades, at benytte cyklen i 3. og 4. division, 80 cc, allerede i 2006, 
såfremt den bliver typegodkendt. 
 
Løbsafviklingsprogram er ikke blevet færdigt endnu. Dette er ikke tilfredsstillende. Der 
udarbejdes indenfor den kommende uge et notat omkring de punkter, der mangler for 
at få systemet til at køre optimalt. 
 
8. Internationale løb 
Der er tre ansøgere til afholdelsen af Grand Final. FSK, HSK og Speed Sport har vist 
deres interesse. SD besluttede at indstille Fjelsted Speedway Klub som arrangør.  
Indstillingen skal til behandling i Hovedbestyrelsen. 
 
Der er ansøgningsfrist til FIM løb i 2007 den 31. januar 2006. Klubberne vil blive orien-
teret særskilt omkring dette.  
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SMG har allerede orienteret SD om, at de ønsker at søge 1000 cc sidevogns finalen i 
2007. 
 
9.  DM finaler i fremtiden 
Det er vedtaget, at der skal arbejdes mere langsigtet omkring DM i fremtiden.  
 
Dette betyder, at fremover skal/kan DM-finalerne søges flere år i forvejen. Der tages 
endelig stilling til finalens form på et senere tidspunkt. 
 
10.  Reglementsændringer 
ER gennemgik ganske kort de få reglementsrettelser der er. 
 
11.  Eventuelt 
Ansøgning fra Søren Kjær omkring godtgørelser for udgifter i 2005. Disse blev 
bevilget. 
 
Licenspriser, her er der er varslet en stor stigning p.g.a forsikringen, men SD finder, at 
en stigning på næsten 30 % er uacceptabel. SD henstiller til HB at undersøge 
alternative muligheder. 
 
SD har modtaget indstillingspapirer til Politikens ”Årets Fund. Det undersøges, hvor-
vidt SD har nogen at indstille.  
 
Samtlige klubber, kørere, officials samt HB & SD’er ønskes hermed en glædelig 
jul samt et godt nytår.   
 
Udsendt den 1. december 2005. 
 
 
 
 


