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Foreløbig Dagsorden SK Speedway 17.12.2019 i Fredericia 

Idrætscenter 

Til stede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen (BB), 

Hanne Thomsen (HT), Jesper Søe Bergmann (JSB) 

Referent: JSB 

 

Deltagere:  

 

1. Formanden bød velkommen til årets sidste SK-møde. Det var rigtig godt at få 

rundet året af med et fysisk møde 

 

2. Økonomisk oversigt (RSH): Årets resultat efterlader et lille overskud. Til 2020 

er der blevet afsat lidt flere penge til projekter, som fx dommerudvalg og ATK-

træning. 

 

3. Hovedbestyrelsen (RSH): Referatet fra seneste HB møde er blevet sendt ud 

og gennemgået - der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål. 

 

4. Talent & Elite (RSH): Trænerteamet deltog ved seneste SK-møde, næste 

møde afholdes d 18/12. Vi vil i 2020 fortsætte med at invitere trænerteamet til 

et årligt SK-møde for at gøre samarbejdet tættere. 

 

5. 250 ccm (HT): 250-mødet er veloverstået og der er god opbakning for 

klassen. Vi kører 8 runder i 2020. Der kommer lidt flere kørere, og vi håber på 

fuldt skema. I YDS kommer der bl.a. en landskamp mellem Danmark, 

Sverige, Polen og Tyskland. Løbet bliver afholdt i Vojens. Danmark kommer til 

at stille med to par i 2020 YDS-turneringen. 

 

6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB): Speedway Kids deltager ved 

motorshow i Herning. De har gjort et kanongodt arbejde i 2019, og har været 

meget rundt på bl.a. travbanen, skrueaftener, foreningsaften i Skærbæk. 

 

7. Liga-udvalg (RSH): RSH og LP var i Jørlunde til DSL-møde. Det var en meget 

givtig weekend. Jørgen Bitsch fremlagde DMU’s forventninger til ligaen, bl.a. 

aflæggelse af regnskab. Der var mange gode input og forslag fra de 

forskellige parter. SK fremlagde nogle reglementsændringer og lidt om 

banesyn og APD. 

 

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg (HT/RSH): Det har været svært at gøre den 

danske kalender færdig, når den internationale endnu ikke er færdig. 
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Grundskitsen er færdig for den danske kalender, men der mangler de sidste, 

som er meget afhængige af især den polske og internationale kalender. På 

nuværende tidspunkt ser turneringen ud som følger.   

a. 8 hold i 500 1.div og 7 hold i 2.div. Der vil blive oprettet et mixhold i 

2.div med fri tilmelding. 

b. Old boys har 5 hold, hvilket er samme niveau som 2019. 

c. 85cc har 4 hold i 1.div; 5 hold i 2.div. og 7 hold i 3.div 

d. 50cc har nogenlunde samme antal hold tilmeldt som i 2019, og der 

bliver kørt 5-6 weekender. 

 

9. Dommerudvalg (HT/BB/RSH): Der er nedsat et dommerudvalg, som frem til 

dommerseminaret vil arbejde med at nedskrive arbejdsområder og kriterier.  

 

10. Kursusudvalg (HT/BB): HT er i gang med at opdatere kursuskalenderen med 

TT, TK og stævneleder kurser i Jylland. Der bliver desuden arbejdet på et 

kursus i de IT-systemer der bliver brugt i speedway-regi. 

 

11. Baneudvalg (LP): Der er ca. 5, der har sagt ja til at lave banesyn, så det er 

rigtig fint. Planen er at der bliver sendt et program ud for banesyn, så 

klubberne ved hvornår banen skal være klar til banesynet.  

Der vil blive rettet i reglementet så der skal være 2 meter fra bane til 

dommertårn på lille bane og ikke 3 meter, som der står nu. 

Frem mod 2021 vil der blive undersøgt hvilke krav der skal være til 

brandslukkere på banen. 

 

12. Sikkerhed og miljø (LP): Efter ønske har nogle klubber fået tilsendt et 

datablad med støjmålinger. 

JSB arbejder stadig på en løsning til en online miljøofficialuddannelse. 

 

13. Reglements-udvalg (LP): LP arbejder med de sidste tilrettelser, og vi forventer 

et godkendt reglement i starten af januar. Det er et kæmpestort arbejde og 

alle involverede skal have stor tak. 

 

14. Teknisk udvalg (BB): Jens Kjærgaard skal på FIM’s TK-seminar i Warszawa, 

og BB tager et møde med TK’erne i starten af det nye år om fokusområder for 

2020. 

                                

15. Nyt fra kontoret (JSB): I 2020 vil der komme et større fokus på ATK og 

koordineret træning.  

Der bliver arbejdet på klubudviklingskurser i regionerne i samarbejde med 

Klaus Frejo, der holdt oplæg fredag aften til Klubkonferencen. Planen er at 

klubberne kan evaluere sig selv og vi så kan strikke nogle uddannelsesaftener 
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sammen i nærområdet med de ting der er behov for. SK og klubberne vil blive 

underrettet når der er mere nyt. Næste møde er 14/1-2020. 

Klubberne anbefales at reklamere lidt mere for kategori 2 medlemskaber. Det 

koster ikke noget til DMU, men både klub og DMU vil stå stærkere med flere 

medlemmer. 

Jørgen Bitsch var med pr telefon for at tale om rekruttering og fastholdelse. 

 

16. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH): RSH har afholdt et møde med Erik 

Gundersen og en flok tidligere/nuværende kørere, for at høre om der var 

nogle interesserede i at give en hånd tilbage til sporten og undervise et par 

gange i løbet af året. Det er blevet meget positivt modtaget, og vi glæder os til 

at kunne få projektet op at køre, selvom der ligger et stort 

koordineringsarbejde. 

 

17. EVT.: HT er i dialog med Drift on Ice, og vi bifalder projektet. Sæby Speedway 

er ind over og de vil søge om optagelse i DMU. 

Der har været en forespørgsel på NM i Langbane i Danmark, og Poul Erik har 

tilbudt at kigge på hvad der skal til for at få banen godkendt rent teknisk. 

18. Mødet sluttede kl 21.30 og der blev sagt tak for et godt år med gode 

resultater. 

 

 

 


