
 

 

Referat møde nr.1 d. 27/2/2020 SK Speedway 

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

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

 

Deltagere:  

 

1. Velkomst (RSH) 

○ Formanden bød velkommen og gennemgik kort aktiviteterne siden 

sidste møde. 

 

2. Økonomisk oversigt (RSH) 

○ Årsregnskab 2019 gav et udmærket økonomisk overskud på 90.000. 

En del af dette overskud vil i 2020 blive lagt i udvikling af 

dommerudvalg, ATK-regionstrænergruppe og medlemsrekruttering. 

 

3. HB (RSH) 

○ Sidste nyt fra mødet 10/2. HB referatet blev gennemgået. 

 

4. Talentudvalg (RSH) 

○ Aktiviteter for 2020. Der er planlagt landsholdssamlinger i 3 weekender 

i marts. Der vil til nogle af disse samlinger samtidig blive arbejdet på 

uddannelse af ATK-trænere og samarbejde mellem startmaster og 

dommer. 

 

5. 250 ccm (HT) 

○ YDS - Bliver kørt i Slangerup 4-5 august i ugen mellem VM (Tyskland) 

og EM (Sverige), hvor kørerne alligevel er i regionen.  

○ Der bliver arbejdet på at arrangere en landskamp sidst i maj, men vi 

mangler de sidste tilbagemeldinger, for at være sikre på at der er 

opbakning. 

○ Erik G. afholder samling for alle 250cc i den kommende weekend i 

Oksbøl. 

○ Der vil desuden blive afholdt NM i Fjelsted 23/5 

  

6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB) 

○ Motorshow Herning. Ca 250 børn fik en prøvetur. Arrangementet forløb 

fint og mange glade gæster. Der var ca. 115 der ønskede at blive 

kontaktet i forbindelse med åbent hus. Karin håndterer dette. 

○ Motorshow, Bella Centret. Der var virkelig god opbakning fra de 

Sjællandske klubber (Speedway, MX, Trial, Enduro, Road Racing og 

Aquabike), og vi har fået meget ros fra arrangøren for at stille op. 



 

○ Anders Thomsen har sagt ja til at være ambassadør for SPW Kids. Det 

er super med en dygtig kører, der gerne vil promovere SPW for de 

mindste. Anders har blandt andet tilbudt at besøge forskellige baner 

ved åbent hus, hvis hans kalender tillader det. 

○ Virtual Reality. Udstyret er købt hjem, så lige så snart banerne er klar, 

skal der laves optagelser.  

○ Kommende aktiviteter. Byfesten i Gørding i juni stiller SPW kids op 

med en bane. Der er desuden en invitation til et event på Nysumbanen 

i august. Vi regner tillige med at deltage ved i Vojens ifm. SGP. 

Klubberne er også blevet tilbudt at få støtte af SPW kids i forbindelse 

med f.eks opfølgning på åbent hus. 

 

 

7. Liga-udvalg (RSH) 

○ Der blev afholdt møde 19/12 i Jørlunde, hvor Jørgen Bitsch og RSH 

deltog i mødet med en del af direktørerne fra ligaforeningen. Der blev 

kigget på kriterier og samarbejde mellem ligaforening/DMU/SK. Næste 

møde er i marts, hvor kriterierne vil blive endeligt besluttet og der vil 

blive kigget på fælles målsætninger. 

 

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg (HT) 

○ Tillægsreglerne til vores kvalifikationsrunder er ved at blive lagt ind i 

systemet. 

○ I uge 10 åbner et ekstraordinært transfervindue, da der har været 

forespørgsler fra klubberne pga udskiftning i især de små klasser. 

Dette vil blive ført i reglement til næste år. 

 

9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (HT/BB/RSH) 

○ Dommer seminar - 28 dommere var på seminar i starten af februar. - 

Der er blevet nedsat et dommerudvalg, der, med inspiration fra andre 

sportsgrene, skal arbejde med at højne kvaliteten hos vores dommere. 

Der skal udarbejdes nogle kriterier for hvad en “god” dommer er, og 

hvordan man kommer dertil. Svend Jacobsen, Poul Erik og Bent 

Thomadsen var til stede ved seminaret for at fortælle om 

dommerudvalgets arbejde. Der vil være samling for dommerne d. 28. 

marts i Vojens i forbindelse med landsholdssamlingen. 

 

10. Kursusudvalg (HT/BB) 

○ Der mangler de sidste par kurser, og så er sæsonens uddannelser 

ellers på plads. 

○ Der bliver afholdt g og T licens på følgende datoer: 

5. Marts: TT i Grindsted 



 

7. Marts: TT og TK i Randers 

10. Marts: G i Fredericia 

16. Marts: TK i Fredericia 

 

11. Baneudvalg (LP) 

○ Nye banesyns folk. Der er kommet nyt banesynsudvalg og der har 

været god opbakning. De nye folk kommer afsted med en erfaren 

person fra udvalget. I løbet af de næste par uger, vil der blive udsendt 

materiale, så klubberne har en lille tjekliste at gå ud fra i forberedelsen. 

○ Fordeling af baner. Der er udsendt datoer for banesyn på alle banerne, 

og for ikke at lægge for meget pres på banesynsfolkene, vil banesyn 

blive grupperet geografisk. 

 

12. Sikkerhed og miljø (LP).  

○ LP har lavet et dokument til klubbrug, så klubben kan registrere og 

monitorere deres airfence. Dokumentet vil blive fremvist til 

repræsentantskabsmødet i Horsens. 

 

13. Reglements-udvalg (LP) 

○ Løbende opdatering. Vi vil i år lave en løbende registrering af 

reglementsændringer, så vi er sikre på at få alle med i næste års 

reglement. 

○ Opdeling af nuværende reglement. Der er frem til 2020 en ambition om 

at reducere/simplificere det nuværende reglement. 

○ Det bliver foreslået at afholde et månedligt møde, hvor 

reglementsforslag vil blive gennemgået. 

○ DSL reglement - kontaktperson er fortsat ligaforeningens 

formand/forkvinde. 

 

14. Teknisk udvalg (BB) 

○ Møde den 3/3 i Teknisk Udvalg, hvor der vil blive gennemgået 

reglementsændringer i det tekniske reglement.  

○ Internationale løb 2020. TK-kalenderen er ved at ligge fast, og vil blive 

udsendt snarest. 

○ Vægt. Vægten bliver kalibreret før sæsonstart og der er bestilt et 

testlod på 10kg. 

 

15. Internationale udvalg (RSH) 

○ Nyt fra FIM Kongres 14/2. RSH deltog i kongressen i Geneve. 

 

16. Nyt fra kontoret (JSB) 

○ Der arbejdes videre med planlægning af DM/NM i langbane på 



 

travbanen i Aalborg i forbindelse med DM-ugen i 2021. 

○ Der vil i løbet af 2020 fortsat blive arbejdet på en app der kan vise 

licenskort og klubmedlemskab. 

○ I forbindelse med klublederuddannelsen i 2020 vil der blive 

præsenteret en platform for bestyrelsesarbejde, hvor klubberne kan 

dele dokumenter i bestyrelsen. DMU’s administration, SK og udvalg vil 

også skifte til plaformen. 

○ Sidst i april vil de første uddannelsesaftener for klubbestyrelser blive 

afholdt, og der vil blive fokuseret på bestyrelsesarbejde og 

medlemsrekruttering. 

 

17. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH) 

○ Regionsmøde i Holsted. Det var et supergodt møde, og der var god 

sparring med klubberne. Vi blev desværre nødt til at aflyse en del 

møder pga manglende tilmelding. Vi vil i stedet gennemgå 

dagsordenen på repræsentantskabsmødet i Horsens. 

 

18. EVT. 

○ RSH informerede om gruppen af regionstrænere. Der er blevet afholdt 

et møde med forventningsafstemning og krav, og der er god opbakning 

fra trænere og SK, og vi har rigtig gode forhåbninger til projektet. 

Tilmelding til de koordinerede træninger vil komme til at foregå i 

løbskalenderen. 


