
 

 

Dagsorden 07.05.2020 SK Speedway 

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

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

 

Deltagere: Rudi, Jess, Brian, Leif og Jesper 

Referent: Jesper Søe Bergmann 

 

1. Velkomst (RSH) 

a. Formanden bød velkommen, og der var en særlig varm velkomst til 

vores nye suppleant til sportskommissionen, Jess.  

2. Økonomisk oversigt (RSH) 

a. Der har ikke været nogle indtægter, til gengæld var der lidt udgifter ifm 

FIM kongressen i starten af året. 

3. Corona,  

a. Det ser ud til at klubberne håndterer åbningen rigtig godt.Træning har 

nu fungeret et par uger og der har ikke været de store udfordringer. 

Alle har vist stor hensyn, været fleksible i situationen og behandlet alle 

med respekt, så stor tak for det.  

Vi afventer stadig nogle mere håndgribelige retningslinjer fra 

myndighederne. Der vil blive holdt endnu et møde, når der er nogle 

mere konkrete retningslinjer på plads, så der kan laves en plan for 

afvikling af hovedløb,  

4. længden på sæsonen 

a. Der er lavet en plan for en holdturnering der kan starte primo juni. Der 

planlægges umiddelbart en halv turnering, og der er ikke lavet så 

mange ændringer for ikke at skulle ændre for meget på polititilladelser. 

5. Åbent Hus (JHN) 

a. Det fælles åbent hus er aflyst. Der er blevet tilbudt at SPW Kids kan 

komme ud til et event i klubben, men ellers er det hele sat lidt på 

pause, indtil vi ved hvordan myndighederne åbner op. Det samme 

gælder rekrutteringskonkurrencen, som vi talte om til 

repræsentantskabsmøde, der umiddelbart bliver udskudt til næste år. 

Vi er ca 45 licenser bagud ift samme periode sidste år, og i en situation 

som vi har nu, er det ekstra vigtigt at arbejde med fastholdelse af 

medlemmer. Træningen er åben, så det er en god lejlighed til at få 

indløst licens. 

6. HB (RSH) 

a. Der blev afholdt HB-møde d. 20/4. Referat er udsendt og ligger på 

DMU’s hjemmeside. Vi har et lille hængeparti ift Disciplinærnævnet. 

Speedway skal hver stille med 2 personer, og indtil videre er der “kun” 



 

Svend Jakobsen. Hvis man er interesseret skal man endelig kontakte 

sportskommissionen. Der blev desuden snakket om Corona og 

Økonomi. Alment Reglement er ved at blive gennemgået, og derefter 

står sportsreglementerne for skud. 

7. Talentudvalg (RSH) 

a. Træning starter op i denne weekend i Vojens. Der er lavet planer for 

overholdelse af retningslinjerne.. 

8. 250 ccm 

a. Det bliver overvejet om NM 250cc i Fjelsted kan gennemføres som 

situationen er nu. Der bliver noget meldt ud når vi har noget konkret at 

forholde os til fra myndighederne side. Der bliver arbejdet hårdt på at 

finde nye datoer for aflyste/udskudte løb, så vi kan gennemføre en 

sæson. 

Vi holder fast i opfølgningsmødet i 250cc i efteråret, men der skal ved 

et møde i februar laves en tilmelding til 250 ccm sæsonen, så man 

derfra kan lave en plan for sæsonen. 

9. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB) 

a. Der vil sammen med klubberne blive kigget på hvordan vi kan mindske 

frafaldet ved skiftet fra 85cc og videre. Der kigges på alternativer til det 

vi kender idag. Dette vil ske i samarbejde med landstrænere, klubberne 

og de aktive, hvor vi vil prøve at tænke på alternativer.  

10. Liga-udvalg (RSH) 

a. Der blev afholdt møde d. 23/4 med direktørerne. Brovst har søgt om at 

komme i ligaen fra 2021. Det blev desuden besluttet at suspendere 

ligaen, hvilket vil sige at der ikke kommer en fuld turnering. Midt i maj 

vil det blive besluttet om man kan køre en komprimeret turnering, men 

der vil ikke umiddelbart blive kørt løb uden tilskuere. 

11. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

a. Der er lavet en halv turnering, så vi er klar hvis vi får mulighed for at 

køre løb. Diverse kval-løb er blevet flyttet. 

12. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH) 

a. Der kommer en ny dommerkalender for resten af året når vi kender de 

nærmere omstændigheder. 

13. Kursusudvalg (BB) 

a. Uddannelse af officials er også ramt af nedlukningen. Der mangler at 

blive gennemført et par kurser, men vi prioriterer at få afviklet dem, når 

mulighederne åbner op. 

14. Baneudvalg (LP) 

a. Der er blevet synet et par baner. Alt er gået fint, så det er rigtig flot. Der 

vil blive afholdt et opfølgningsmøde når banesyn er gennemført. 

Der vil blive kigget på MX-banehåndbogen (banereglementet) og på 



 

det udkast der er lavet til speedway, og der er en god dialog igang om 

en evt banehåndbog i SPW. Det skal dog grundigt overvejes hvad en 

sådan skal indeholde. 

15. Sikkerhed og miljø (LP). 

a. Der opfordres til at mekanikere ikke opholder sig på banen når 

maskinen er skubbet ind og træningen er igang, med mindre man 

udfører et official eller trænerjob. Uvedkommende bør være udenfor 

hegnet, for at mindske risikoen for sammenstød. 

b. Sikkerhedsskiltene er under udarbejdelse. Nogle få klubber er vendt 

tilbage med oplysninger, men der mangler stadig fra de sidste. Der 

bliver sendt “adgang forbudt” skilte ud til klubberne de kommende 

dage. 

16. Reglements-udvalg (LP) 

a. Thorkild Vestergård er blevet formand for reglementsudvalget. 

17. Teknisk udvalg (BB) 

a. Intet nyt siden sidst, udover at der er indkøbt 2 nye miljømåtter til 

teknisk kontrol. 

18. Internationale udvalg (RSH) 

a. Intet nyt siden sidst 

19. Nyt fra kontoret (JSB) 

a. DMU’s App til at vise licenskort, medlemskaber og tage e-learning blev 

vist i en prototypeversion. Det ser fint ud, og vi håber at den snart er 

klar til at gå i luften. 

Der er ved at blive udarbejdet et tilbud om uddannelse til 

klubbestyrelser, som vil være delt op i forskellige moduler. De første 2 

moduler vil blive hhv bestyrelsesarbejde og medlemsrekruttering. Et 

modul vil vare en aften, og der er pt planlagt 2 aftener (øst/vest) af hver 

af emnerne. Alt dette vil der komme mere info ud om, når vi ved mere 

om forsamlinger. 

20. Baneprøver, hvem, hvad hvornår, struktur (BB) 

a. Der vil blive kigget på procedurerne til afvikling af baneprøve og der vil 

blive uddannet flere til at afholde baneprøver 

21. Ansvarsområder i SK-regi 

a. Til sidst blev der kigget på hvem der er tovholder på de enkelte af 

sportskommissionens arbejdsopgaver. 


