
 
 

Speedway 07-06 
 

 
Referat fra SD-møde, mandag den 29. august 2006, kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro. 

 
Til stede: Niels Munk Nielsen, Karin Christensen, Lissie Laursen, Mads Olsen, Tine Svendsen, 
Thomas Irming, Jan Stæchmann, og Søren Andersen – referent. 
 
Afbud: Ingen 
 
Dagsorden: 
 
1) Referater, herunder Speedway 6/06. Arbejdsgruppemøde 1/06 samt 06/06. 

Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.  
Positivt arbejdsgruppemøde med Team Danmark. 
Referat fra seneste Turneringsarbejdsgruppe blev godkendt. 
 

 
2) Nordisk Møde 

SD skal deltage med 2 repræsentanter, Niels foreslog, at Lissie Laursen og Mads Olsen 
deltager.  
SD ønsker følgende debatteret på mødet: 
 
- 80 cc nordisk holdmesterskab. De andre lande skal deltage, såfremt mesterskaberne skal 
fortsætte. I modsat fald ønsker SD ikke at deltage, da de i så fald ikke har nogen sportslig 
værdi. 
 
- Diskussion af UEM-runderne i 500 cc. Vores kørere er ikke motiverede for at køre den 
nordiske finale i UEM-regi. Europamesterskabet har ikke høj status hos kørerne. SD er 
bekymret og ønsker en diskussion af dette med de øvrige lande. 
 

3) Stævner 2007 
Det blev besluttet, at YGT nat. kval. runder skal afvikles på samme dag og bane - fra og med 
næste år. 
Lissie fremlagde kalender for 2007 og SD besluttede, hvor de forskellige mesterskabsløb skal 
køres. 
 
Løbskalenderens første udkast er vedlagt referatet. 
 

 
4) Planlægning af klubledermøde den 17. september 2006: 

Rammeprogram, som færdiggøres og udsendes snarest. 
 
Kl. 09.30 – 12.00 Turnering 2007 
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 
Kl. 13.00 – 14.00 Samarbejde SD og klubberne i mellem 
 
 
Kl. 14.00 – 14.15 Kaffe 
Kl. 14.15 – 14.30  Ansvarsfraskrivelse for klubberne 



Kl. 14.30 – 14.45 Banesyn 
Kl. 14.45 – 16.00 …. 
 

5) DM afvikling 2007 
SD tog en diskussion af, hvordan DM finalerne 500 cc køres fremover. 
Der er enighed om, at man skal fortsætte konceptet med to runder. 
SD blev enige om, at emnet tages op på klubledermødet. 
 
Det blev besluttet, at henholdsvis Holsted og Fjelsted tildeles de to DM finaler. 

 
6) Samlet præmiesum på kr. 150.000,-. I tilfælde af Tv-dækning skal der være to ambulancer og 

to læger til stede. 
 
Fra 2007 blev det besluttet, at første afdeling af DM gælder som kvalificering til SGP. 
 

7) SD-Runden 
Disciplinærsagen fra SGP-finalen ligger i øjeblikket hos FIM. DMU har indsendt vores version 
af sagen.  
 
250 cc projekt: Thomas har prøvet en 34 mm karburator uden en P100… Det ser meget 
fornuftigt ud. Jan Holm skulle have foretage nogle tests, hvilket ikke er blevet til virkelighed 
endnu. Der skal afholdes samling den 24. september, hvor der skal testes. 
SD vil også se på om der skulle være alternative motor løsninger, inden det besluttes i hvilken 
retning vi skal gå. 
 
Nogle kørere benytter nogle hjul på 1,85 tommes bredde i stedet for 1,60 tomme. Thomas 
spurgte til, hvad der tillades, rent reglementsmæssigt. SD kigger på det, når reglementet skal 
revideres. 
 
Niels har modtaget mails fra familien Andersen, Bramming omkring weekendstævner. TA har 
svaret. 
 
Turneringen for 2007 skal færdiggøres og sendes ud til klubberne i denne uge. Som noget nyt 
inddeles kørerne i en A, B og C-kategori, som erstatter det nuværende ligasnit i DSL og 1. 
division.  
SD fastholder, at der ingen liga bliver i 2007, såfremt der ikke er 6 deltagende hold. 
 
Niels Munks møde med Team Danmarks Formand Carl Holst er blevet en realitet.  
 
Lissie bad om liste på 8-10 kandidater fra gruppen af talenter til Idrætspsykologi kursus for 
talentgruppen i november. 
 
Klubtræneruddannelsens element 4 holdes den 4. oktober. 
 

8) Budget 
En del af udgifterne til holdudsendelser for 500 cc kørerne flyttes op på talentarbejdskontoen. 
Ellers intet at referere. 

 
 
9) Eventuelt 

Intet at referere. 
 
Udsendt 26. september 2006 
 

 


