
 
 
 

Speedway 6/06 
 
 

Referat af SD Speedway bestyrelsesmøde den 13. juli 2006 i Skærbæk 
 

Til stede var: Niels Munk Nielsen, Mads Olsen, Karin Christensen, Tine Svendsen og 
Lissie Laursen. 
 
Gæst: Svend Jacobsen, TA-formand 
 
Afbud fra: Søren Normann Andersen. 
 
1. Referater 
SD-speedway 5/06 – referat godkendt 
TA 5/06 – referat godkendt 
Kort referat fra UEM møde taget til efterretning 
 
2. Konstituering af ny bestyrelse 
Der er sket en konstituering af den nye bestyrelse, idet Ole Thrane er udtrådt af SD og 
Tine Svendsen er indtrådt i stedet.  
Se vedhæftede bilag med den nye sammensætning af bestyrelsen samt fordeling af de 
enkelte arbejdsopgaver. 
 
3. Diverse protester m.v. 
SD skal præsicere, at det er dommeren på dagen der SKAL behandle den indgivne 
protest.  
Er den protesterende utilfreds med denne afgørelse, er det en anke over dette der skal 
tilsendes SD med det påkrævede protestgebyr. 
 
Match 800218 den 10.6.06 – protesten er afvist og gebyret kan ikke tilbagebetales idet 
det er korrekt dømt. 
 
Klage fra Jan Jakobsen, den 9.7.06: Der er intet i reglementet der godtgør, at 50cc 
matcher der afvikles både lørdag og søndag skal betragtes som én dag.  
SD betragter det som 2 enkeltstående dage. 
 
Anke af OSC mod kendelse i match nr. 500-05-08: SD giver OSC ret i deres anke, og vil 
efterfølgende tilbagebetale de indbetalte beløb. 
 
En kører, der har fået et 20 meters handicap bibeholder dette også efter en eventuel om-
start af det pågældende heat. 
 
4. Diverse dispensationsansøgninger 
Der er ansøgt om dispensation for at Line Bundgaard, FMK, kan køre 1 år mere på 50cc 
på grund af sin størrelse.  
 
SD kan ikke give denne dispensation da det er muligt, at indstille 80cc til kørere efter de-
res højde. 
 



Der har været forskellige forespørgsler omkring træning på 500cc inden oprykning til den-
ne klasse året efter. Her henvises til det der står i reglementet. 
 
5. Breve 
Der har været rettet henvendelse til TA/SD omkring ønsket om at få tilsendt en snitliste på 
kørere til SL. 
TA har fremsendt et brev til de 4 klubber med de kørere der er pointfastsat. Da disse 
kørere først figurerer på den omtalte liste når de har været ude at køre en match, er der 
kun tale om meget få kørere. 
 
 6. Turnering for 2007 samt planlægning af ny mødedato for møde med klubberne 
Der er tilsendt klubberne brev omkring næste års DSL samt en forespørgsel om hvor 
mange klubber der ønsker at deltage i samme. 
 
Der skal min. køres med 6 hold i DSL fra 2007. 
 
Øvrige turneringer fra 2007 er foreløbig besluttet: 
 

 Der skal køres med 8 hold i alle divisioner 
 

 Der skal køres med 5 kørere på alle hold 
 

 50cc & 80cc har en bruttotrup på 6 kørere  
 

 500cc har en bruttotrup på min. 7 kørere og max. 8 kørere 
 

 For alle hold vil der være et max. & min. snit på bruttotruppen 
 

 Der skal køres om op- og nedrykning 
 

 For de evt. kørere/klubber der ikke kommer med i turneringerne i første omgang, 
skal der køres sideløbende runder således at de kører om at kunne deltage året 
efter i stedet for de hold der evt. rykker ned. 

 
 Der vil komme skærpede regler omkring gæstekørere. 

 
 Færdiggørelsen af turnerings reglement senest 1. sep. 

 
Næste klubledermøde vil finde sted den 17. september 2006 på Fjelsted Storkro. 
 
7. Afvikling af løb 
SD kan ikke acceptere, at dommerne ikke, ved anmodning om dette, yder hjælp til stæv-
nelederen samt noterer dette i sin dommerrapport. 
Det er dommerens pligt at gribe ind overfor evt. uro samt at notere dette i sin dommerrap-
port. 
 
8. TA 
SD har noteret, at Jesper Hansen har ønsket at udtræde af TA og vil, i samarbejde med 
TA finde ud af om det er nødvendigt at finde en afløser for Jesper. 
 
9. Næste møde 
Næste møde finder sted den 29. august 2006, kl. 17.00 på Fjelsted Storkro. 
 
Referent: Lissie Laursen 


