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@1. Konstatering af møderet og stemmetal. 

Formanden bød velkommen med præsentation af dagsorden. Referent og sportssekretær Jesper Søe 

Bergmann delte stemmesedler ud og konstaterede at der var 13 stemmeberettigede klubber til stede og 3 

ikke stemmeberettigede. 

@2. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Svend Panse blev foreslået som dirigent og blev valgt ved applaus. Dirigenten konstaterede at materiale og 

indkaldelse var foretaget ifølge vedtægter. Conny Larsen (Vojens) og Jette Panse blev valgt som 

stemmetællere. 

@3. Sportskommissionens beretning til godkendelse. 

Formandens beretning er trykt i årsrapporten, men der blev knyttet nogle ekstra ord til den. 

Der vil i 2020 blive brugt lidt af overskuddet fra 2019. 2019 har været en god sæson med gode resultater, 

bortset fra hold-VM, som gerne skulle blive bedre i 2020. Flere store internationale løb med meget ros fra 

internationale forbund. Kort gennemgang af danske ligaløb.  

Formanden takkede alle klubber for et hamrende godt stykke arbejde. Tak til Thorkild for at stå for 

turneringsadministrationen, som er et kæmpe stort stykke arbejde.  

Nogle baner er udfordrede på vand – Randers har stadig en halv meter vand, så det er en spændende marts 

vi går i møde. 

Licensudviklingen har været lidt nedadgående og blev gennemgået for de enkelte klasser. 

Stor tak til reglementsudvalget. Der er altid mange ændringer når man kører med fleksible 

turneringsstrukturer. 

Stor tak til SPW Kids for et kæmpe stort arbejde. Nyt i år var Odense Travbane med mange fra Fjelsted og 

Anders Thomsen har sagt ja til at blive ambassadør for SPW Kids. 

Banesyn er kørt udmærket i 2019, og der er ved at være styr på planerne for 2020.  

Tak til Leif for at sidde med i sikkerheds- og miljøudvalget. 

Stor tak til alle der bidrager på den ene eller anden måde til at det frivillige arbejde kan fungere. Det ville 



ikke fungere uden dem. 

En lille bøn til klubberne om at komme med tilbagemeldinger ved forespørgsler med deadline. Der har 

været positiv feedback på regionsmøderne, men vi vil vurdere om det er den rigtige måde at gøre det på 

næste år. (flere små regioner kontra et stort). 

Første løb er i Esbjerg 9/4, og så går det ellers derudaf. 

Formanden sagde tak til resten af SK for et godt stykke arbejde, og en tak til Jesper, som er kommet hurtigt 

ind i sporten. 

• Kommentarer til beretningen:  

Fjelsted: En bøn til alle klubber om at svare, så alle undgår at skulle rykke/blive rykket. 

Silkeborg: Måske er det bedre med lidt større møder end mange små. 

Slangerup: Kan vi holde nogle online møder, så man ikke bruger en hel dag på transport for et 2-

timers møde. 

Beretningen blev godkendt ved applaus. 

@4. Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning. 

Gennemgang af økonomi fra Formanden. Første år hvor dommerne selv skulle indberette udgifter, og det 

har alle måske ikke været gode til. Vi har ikke uddelt holdbøder – vi kunne godt, men det ville udhule 

klubbernes økonomi. Lidt færre udlændinge medfører færre DSL-certifikater. Overskud på 90.000, som vil 

blive brugt over de næste par år. 

@5. Indkomne forslag – ingen indsendte forslag 

@6. Opfølgning på igangsatte projekter 

a. Velkomst til Sæby – den nye klub i folden. 

b. Struktureret træning. SK vil gerne i samarbejde med klubberne lave en træningskalender, så 

kørerne kan se hvor der er træning. Det ville gavne kørere og frivillige idet man undgår at der er 

mange baner med få kørere på hver. I den forbindelse har SK samlet tidligere kørere sammen, 

som gerne vil bidrage til sporten. SK vil gerne tilbyde en mere koordineret træning. 

Forhåbentlig kan vi skabe et tættere fællesskab ved at samle nogle træninger. 

i. Kommentarer:  

Fjelsted: Det kan skabe problemer for ligaklubber. SK: Det er der taget højde for i 

kalendere. 

Fjelsted: Problematisk når landsholdskørere pludseligt bliver taget med til 

arrangementer. Rudi: Helt enig. En årskalender med træninger ville være bedre for alle 

kørere og trænere. 

Silkeborg: Kan man ikke undgå at betale medlemskab for at træne? RSH: Det er der for 

meget politik i. 

Outrup: En super ide at koordinere kalenderen. Vedr. medlemskab. Hvis man er 

medlem, så er man medlem og hjælper til som frivillig. Hvis man ikke er medlem, så 

betaler man for træning. 

Grindsted: Kommentar til Henning om organiseret træning. Det kunne netop være 

super at samle flere kørere med tilmelding igennem løbskalenderen. 

Vojens: Det burde ikke koste ekstra at deltage i en organiseret træning. 

SK: Fremlægger tanken om struktureret træning og planlægning deraf. Der vil komme 

et mindre deltagergebyr i omegnen af 100 kr., bl.a. for at sikre at kørerne dukker op. 

Tilmelding vil sandsynligvis blive igennem løbskalenderen. 



Fjelsted: Er det virkelig så fleksibelt at klubben melder en dato ind og så finder SK en 

træner? RSH: Ja.  

Haderslev: Gælder det også på langbane? RSH: vi har ikke andre end Erik og han er 

allerede tilknyttet. 

Outrup: Træninger ifm ligaløb? RSH: JSB sender et udkast ud snart.  

Glumsø: Er der trænere på Sjælland? RSH: Ja 

Silkeborg: Vil træningen ikke blive mindre relevant længere henne i sæsonen. RSH: Det 

tror vi ikke. Det er ikke rettet mod top-8 kørere. Grindsted: Det er netop for at lære de 

nye unge en god træningsstruktur. Silkeborg: Vi er nødt til at blive enige om en 

træningsstruktur. RSH: Helt enig. Vi lukker den her, og så kommer der noget info ud. 

c. Speedway-Kids. Vi vil gerne have SPW Kids ud i klubberne. Fx har Grindsted allerede fundet en 

dato, og vi vil gerne have dem ud i andre klubber. Der vil blive afholdt en konkurrence, men for 

at deltage i konkurrencen, skal klubben leve op til nogle krav. Materiale om speedway-kids 

sendes til klubberne. Der bliver udloddet en ny PW til vinderklubben. Slangerup: Kan I løfte lidt 

af sløret for hvad kravene er. RSH: Det er ikke helt afklaret endnu, men de vil blive sendt ud 

indenfor en måneds tid. Jess: Rekruttering skulle gerne være en kontinuerlig proces. Der 

kommer klare retningslinjer. 

Silkeborg: oplæg og ideer til rekruttering. Tag ud på skoler – sidevogn er en god ide. Billeder er 

en god ide ligesom sociale medier. Formular til at søge kommuner om en lånecykel. Gå lidt 

mindre hårdt til TK i de små klasser/divisioner. Køre hold matcher er bedre. Det skal ikke koste 

noget at køre andet end medlemskab og en hjelm. Search Engine Optimisation (SEO) 

inkorporeres i SPW Kids. Andelscykler kunne også være en ide. 

Vojens: Auktion/indsamling for at skaffe penge til en klubcykel. 

RSH: Folkeoplysningsudvalget i kommunen kan man søge om penge til maskiner. 

d. Turnering 7 hold i 500cc 2.div. Vi skal sammensætte et hold løbende. Kronjylland, Thorkild og 

RSH har lovet at være lidt tovholder. Det skal følge gældende reglement. Det samme er 

gældende i 3.div. Slangerup har nogle kørere. Man ville kunne se ledige kørere DT om 

torsdagen. Vi vil bare gerne have folk ud at køre – også selv om det er mod deres eget hold. 

Udgangspunktet er ikke at det hold skal vinde turneringen, men at give køretid til alle. Hvis I 

ved at I har kørere der ikke er i bruttotrup, så meld dem allerede ind nu. 

e. Fairton og Micro. Grindsted har meldt ind. I må meget gerne melde ind på nogle datoer. 

Outrup: Outrup vil også gerne tage en, bare vi kan finde en dato, så vi ikke slider vores officials 

op.  

BB: Det primære er at finde nogle klubber der er interesseret, og så får vi kalenderen til at gå 

op.  

f. Åbent hus: Inspiration fra Slangerup hvor ”aflysningsdagen” blev en større succes end det 

normale åbent hus. Det kunne være fint at have nogle ryttere der snakker om udstyr i 

ryttergården. Der findes en formular med underskrift på klubcykel og tilladelse til at kontakte 

igen. 

g. Flere medlemmer: Aktive/passive medlemmer. Kunne fanklubben blive medlem af klubben 

som kategori 2. Man kan godt være G-official med en kategori 2 medlemskab. 

Outrup: Lad os kalde det støttemedlemmer i stedet for ”passive” medlem – eller alternativt 

fanklubmedlem. 

Glumsø: Glumsø sælger støttemedlemskaber til 50 kr. når de alligevel sælger juletræer op til 

jul. 

Silkeborg: Hvad med transponder i SPW? Det kunne spare et par officials. 



@7. Fremlæggelse af budget for 2020 

Formanden fremlagde budgettet. Lidt højere udgifter til SPW kids og dommere pga øget aktivitet. 

Dommerudvalget skal udvikle B-dommerne. C-dommere får også mulighed for at dømme nogle B-løb. Vi 

har store forhåbninger til dommerudviklingen. 

Grindsted: Er løbsafgiften for høj i 85cc? Det kunne måske øge interessen for at afholde løb. HT: Udgiften til 

dommer er den samme uanset klassen. RSH: Vi ser gerne på det frem til 2021, men vi kommer ikke til at 

ændre det i år. 

Fjelsted: Hvorfor skal fx Frittecup have tilskud. RSH: Det er en gammel aftale, der vil blive kigget på. 

ATK-træning ligger under projekter. 

Forventet underskud på små 40.000, som er brugt af overskuddet fra 2019. 

@8. Valg til Sportskommissionen 

Valg til sportskommissionen. Brian Berthelsen blev genvalgt med applaus. 

Valg til suppleant. På valg er Jess og Hanne Thomsen. Kort præsentation af begge parter. 

Der blev afgivet stemmer på slip nummer 1. 

Jess blev valgt med 9 stemmer mod Hannes 4. 

@9. Vision og strategi ved RSH. 

Formanden gennemgik fokusområderne for fremtiden. Måske skal vi bruge hinanden bedre til sparring. 

Dommerudvalget vil også arbejde på et mere socialt aspekt, hvor man kan tage nogle dommere ud til løb 

og træninger. 

Haderslev: Hvorfor er langbane ikke nævnt? RSH: SK støtter selvfølgelig langbanen, den er bare ikke 

kommet på listen. 

@10. Reglementsændringer ved LP. 

a. LP havde forberedt en reglementsquiz med 20 multiple choice spørgsmål, som blev gennemgået i 

plenum. Niki Strandholdt vandt en præmie da han på flotteste vis svarede rigtigt på alle 20 

spørgsmål. Godt arbejde. 

b. LP pointerede at APD skal datomærkes, da de kun er godkendte i 5 år, og de kan muligvis forlænges 

2 år mere. Det er FIM der godkender forlængelsen. HT: foreslog at når FIM alligevel er i Danmark 

for at godkende baner, så kan man få godkendt de baner der ved at de nærmer sig aldersgrænsen 

på APD’en. 

c. FIM er ikke interesserede i at uddelegere inspektionsopgaven til DMU, men RSH lover at der bliver 

lagt maksimalt pres på FIM ift APD-godkendelsen. Dispensationer vil vi gerne have i lidt bedre tid, 

så vi sammen kan planlægge nogle løsninger. 

h. Banehåndbog. Der arbejdes på at udforme en banehåndbog, så det er nemmere at videregive 

oplysninger til nye banefolk. Der er sendt en datoplan ud til klubberne, og vi arbejder på at få 

det til at passe sammen efter klubbens ønsker. Det bliver nok Poul Erik der laver banesyn i HMS 

@11. Årets klub  

Årets speedwayklub bliver Haderslev Motor Sport. Formanden knyttede nogle ord til hvor flot det er at 

klubben ved hjælp af mange frivillige har fået bygget en bane op og dermed fået startet en nærmest uddød 

sport op herhjemme. Det har givet mod til gamle og nye kørere. Gunnar modtog prisen i træsko og kasket 

      

@12. Eventuelt 



a. Glumsø: DM 85cc er meget utydelig. RSH: Det vil blive rettet i reglementet. 2 semifinaler, 8 

landsholdkørere er prækvalificeret. 16 kørere kører om 8 pladser. 

b. Silkeborg: Større hold i 500cc kunne måske give en stærkere elite. RSH: Det vil kræve meget 

åbenhed hos alle klubber hvis man skulle lægge divisioner sammen. Niki: Vi skal ikke hele tiden 

snakke om elite – det er vigtigt at der er plads til dem der hygger sig i 2.div. RSH: Vi inviterer 1. 

og 2. div klubber til et aftenmøde om hvor vi skal hen med 500cc. Bent: Man kunne evt kigge på 

startpoint/handicap for holdene. 

c. Leif Petersen præsenterede APD-skemaet i excelformat, som vil blive delt med klubberne 

Afslutningsvis: Formanden sagde tak for god ro og orden. Velkommen til Jess. Vi glæder os til samarbejdet. 

Tusind tak til Hanne for godt arbejde i mange år – vi håber at du vil fortsætte med at organisere speedway i 

Danmark. 

 


