
 

 

Referat SK Møde 2 d. 19/3/2020  

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

Jess Haahr Nielsen (JHN), Jesper Søe Bergmann (JSB) 

Mødet blev afholdt over Teams 

 

Deltagere: RSH, BB, JHN og JSB – LP var forhindret 

Referent: JSB 

 

1. Velkomst (RSH) 

Formanden bød velkommen til en noget anden situation end nogle af os 

havde forestillet os. Der bliver aflyst og udskudt overalt og vi håber på at 

situationen hurtigt driver over. 

 

2. Økonomisk oversigt (RSH) 

PT intet nyt, da det er først på året, og sæsonen ikke rigtigt er kommet i gang. 

 

3. HB (RSH) 

Marts mødet i Hovedbestyrelsen er blevet udsat pga. den nuværende 

situation. Road Racing har fået en ny formand i Jan Eriksen og ellers er HB 

den samme. 

 

4. TA/IT/DT/Kalender-udvalg (RSH) 

Vi har valgt at følge retningslinjerne fra offentlig side samt fra DIF og DMU’s 

side, så alt er sat i bero indtil 29/4. Næsten alle løb er flyttet til ny dato. Der er 

dog nogle enkelte DSL-løb der ikke er flyttet endnu, da vi afventer udviklingen 

på COVID-19 

Thorkild arbejder hårdt på at løse udfordringerne i samarbejde med de ramte 

klubber. 

I uge 10 var der åbnet for transfer vindue, og der var nogle småændringer i 

bruttotrup. 

d. 9. Maj er ny dato for U-21 DM-semifinalen i Grindsted. 

Hvis den nuværende situation udvikler sig, er alternativet måske at vi kan 

køre en halv turnering, men det ser vi på til den tid. 

Landskampene er aflyst. 

EM/VM kval 9/4 i Esbjerg er udsat pt. Vi prøver at få den flettet ind i den nye 

kalender. 

 

5. 250 ccm 

Her er der heller ingen nyheder. Der vil også her blive meldt nye datoer ud, 

når situationen er normal igen.  

  



 

6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB) 

Der var planlagt et møde i SPW Kids i marts, som er blevet skubbet. Karin er i 

dialog med Vojens om en stand eller bane ifm. SGP. 

Munkebo og Grindsted har vist interesse for et besøg ifm. åbent hus. De kan 

ikke deltage i den fælles åbent hus, og finder en anden dato. 

Rekrutteringskonkurrence – BB og JHN nedskriver kriterier for konkurrencen, 

som skal belønne både fastholdelse og nye licenser. Kriterierne kommer til at 

afspejle SK’s ambitioner for sporten. 

 

7. Liga-udvalg (RSH) 

5 ligamatcher er aflyst, og der bliver hele tiden arbejdet med nye datoer for at 

kunne sikre en fuld turnering. 

Ligaklubberne har selv haft mulighed for at udsende pressemeddelelser til 

sponsorer og samarbejdspartnere og det har fungeret godt. 

 

8. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH) 

Den planlagte samling i forbindelse med landsholdssamlingen d. 28/3 er 

blevet aflyst. Vi håber at kunne finde plads i kalenderen til en ny dato. Ellers 

er dommerpåsætningen ved at være klar i kalenderen. 

 

9. Kursusudvalg (BB) 

Al kursusaktivitet er pt udskudt på nær onlinekurset som miljøofficial. Når 

sæsonen går igang, vil vi prøve at få nogle kurser op at stå hurtigst muligt. 

Der vil være en 14 dages træningsperiode inden løbssæsonen går igang, og 

der kan vi måske presse nogle kurser ind. Der vil dog være nogle udfordringer 

i at presse både træning og kursus ind på de 14 dage, men vi må se hvad vi 

kan gøre. 

 

10. Baneudvalg 

Der er foreløbig givet dispensation på alle banesyn frem til 15/4. Derefter 

følger vi situationen for træningsmuligheder løbende, og vil hurtigst muligt 

lægge en plan for banesyn. 

 

11. Sikkerhed og miljø 

Intet nyt siden sidst. 

 

12. Reglements-udvalg (JSB) 

Der er så småt igangsat en revision af reglementerne, men der er en hårfin 

grænse mellem et overskueligt og håndgribeligt reglement og et reglement 

hvor man ikke kan fortolke det. I første omgang står Alment Reglement for 

skud i samarbejde med en advokat. Derefter håber vi at læringen derfra kan 

komme os til gode i formuleringen af sportsreglementerne.  



 

 

13. Teknisk udvalg (BB) 

Det blev afholdt møde med TK udvalg 3/3. Efter mødet er der kommet et par 

reglementsrettelser for at skåne motorhuset. Rettelserne berører ændringer 

der tilsyneladende har været normale i en del år, men det har ikke været 

tilladt iflg. reglementet, så nu bliver det indskrevet. 

Der vil til denne sæson blive planlagt motorkontrol i alle rækker. 

 

14. Internationale udvalg (RSH) 

Intet nyt siden sidst. 

 

15. Nyt fra kontoret (JSB) 

I forbindelse med klublederuddannelse vil alle klubber få gratis 

tilbudt/anbefalet at oprette en profil på Boardplace platformen. Der vil 

desuden blive undervist i dokumentdeling i bestyrelser. DMU’s administration 

er så småt ved at danne sig erfaringer med platformen og det virker superfint. 

Hvis I allerede nu er interesserede i platformen, så kontakt kontoret for hjælp 

med opstart. 

Der er sat gang i udviklingen af en app der kan vise kører- og officiallicenser, 

medlemskab af klub og e-learning. I første omgang bliver det en relativ enkel 

løsning, og den kan så sidenhen udbygges når vi bliver fortrolige med den. 

 

16. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH) 

Vi havde et rigtig godt repræsentantskabsmøde med stort fremmøde og god 

dialog om fremtiden. Det er rigtig positivt at se så mange deltagere og mærke 

hvordan vi faktisk arbejder for det samme. Så tak for det til alle deltagere. 

 

17. EVT. 

Næste møde er planlagt til d. 9.april. Om det bliver online eller fysisk vil tiden 

vise. 


