
 

Foreløbig Dagsorden 29/6/2020 SK Speedway 

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

Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

Deltagere: Rudi Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), Jess Haahr Nielsen 

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

 

1. Velkomst (RSH) 

a. Formanden bød velkommen. Verden er stadig i en sær periode, men vi 

er heldigvis sluppet nådigt, hvilket har betydet at Danmarksturneringen 

er kommet igang og der er blevet afviklet et par gode runder. 

 

2. Økonomisk oversigt (RSH) 

a. Der er ikke kommet økonomisk overblik for juni pga. ferie på kontoret.  

b. Løbsafgiften har vi valgt at nedsætte med 25% frem til d. 1. August. 

 

3. HB (RSH) 

a. Der blev afholdt HB-møde i starten af juni, og der er sidenhen kommet 

en del nye udmeldinger ang. Corona bl.a. i forhold til åbning for 

pårørende og bekendte til løb. Se seneste referat på: 

https://dmusport.dk/organisation/referater-i-dmu/referater-fra-

hovedbestyrelsen/ 

 

4. Talentudvalg (RSH) 

a. Der har været aktiviteter forud for sæsonen, og der er løbende 

aktiviteter henover sommeren. Det første internationale arrangement 

bliver EM 85cc i Gdansk i starten af august. VM U21 holdfinalen som 

skal køres i Outrup, er blevet flyttet frem til d. 5. september. Dette vil 

skabe lidt ændringer i kalenderen - se punkt 8. 

 

5. 250 ccm 

a. Har netop afviklet første af i alt syv afdelinger, som blev kørt i Fjelsted. 

Gruppen er blevet lidt ramt af Coronakrisen, da det har givet anledning 

til at enkelte kørere er skiftet op til 500cc, og enkelte har stoppet deres 

aktivitet, så dermed var første runde kun med 9 deltagere. 

  

6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB) 

a. Der er kommet lidt flere nye medlemmer siden prisen blev halveret d. 

20/6, men vi er stadig en lille smule bagud i forhold til sidste år. FMK 

holder åbent hus i slutningen af juli måned, og vi opfordrer andre 

klubber til at afvikle lignende arrangementer. 

https://dmusport.dk/organisation/referater-i-dmu/referater-fra-hovedbestyrelsen/
https://dmusport.dk/organisation/referater-i-dmu/referater-fra-hovedbestyrelsen/


 

b. Der eftersøges nye medlemmer til speedway kids. Der arbejdes blandt 

andet på Virtual Reality-optagelserne. Brian har nogle folk i tankerne 

og er ved at finde nogle potentielle kørere og folk der kan redigere 

video. Hvis du har lyst til at bidrage eller du kender nogen der kan 

hjælpe Speedway Kids, så kontakt endelig Brian Berthelsen på 

bb@skspeedway.dk  

 

7. Liga-udvalg (RSH) 

a. Der afholdes midtvejsmøde i ligaforeningen d. 8/7 vedrørende 

mulighederne for 2020 samt de indledende forberedelser til 2021. 

 

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

a. Vi startede turneringen d. 20/6, og til trods for lidt halvskidt vejr i nogle 

af weekenderne, så er alle matcher blevet afviklet på nær en enkelt. 

Alle klubber har taget godt imod retningslinjerne fra DIF/DMU og vi har 

derved fået afviklet nogle gode matcher. En stor tak skal lyde til alle 

klubberne - I har gjort et rigtig flot stykke arbejde. 

b. Vi har påbegyndt vores mesterskabsløb, hvor vi starter med DM 85cc 

semifinale d. 30/6. Første finaleafdeling bliver kørt 4/7 i Glumsø. 2. 

afdeling i Slangerup d. 30/8 og den tredje og sidste bliver kørt d. 19/9 

(TBA). 

c. Der arbejdes efter den næste udmelding, hvornår vi kan afvikle DM 

U21 semi, samt DM Semi. Pga sammenfald af datoer i Outrup d. 5/9 

arbejdes der pt på at ændre afslutningen for 50cc turneringen til en 

anden dato - mere nyt snarest. 

 

9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (BB/RSH) 

a. Da der kun køres en halv turnering, er der ikke så mange matcher til de 

enkelte dommere, så påsætningen går ganske fint. 

b. Første dommerudviklingsforløb er påbegyndt og der er sat datoer på til 

de næste evalueringer. Der afholdes løbende møder med udvalget. 

 

10. Kursusudvalg (BB) 

a. Der har ikke været den store efterspørgsel på officialkurser da 

klubberne blev spurgt, så der er ikke umiddelbart planlagt noget. 

Måske kommer der et stævnelederkursus i VMBK i august måned. 

Følg kursuskalenderen for opdateret info 

https://kursus.dmusport.dk/kurser 

 

11. Baneudvalg (LP) 

a. Der skal kigges på procedurerne omkring banesyn og rapporter. 

mailto:bb@skspeedway.dk
https://kursus.dmusport.dk/kurser


 

Udvalget har gjort et kæmpe arbejde, og det er generelt forløbet rigtig 

godt. Nu skal vi have de underskrevne kopier tilbage, og de vil blive 

gemt på vores fælles boardplace, så SK og udvalget har adgang til 

dem altid. 

 

12. Sikkerhed og miljø (LP). 

a. Intet nyt siden sidst 

 

13. Reglements-udvalg (LP) 

a. Næste møde i reglementsudvalget bliver i slutningen af august. 

b. Det bliver vedtaget at give dispensation for en række udfordringen ifm. 

den afkortede turnering. Disse vil blive offentliggjort i indeværende uge. 

Det drejer sig bl.a. om minimumsantallet antallet af kørte matcher og at 

udenlandske kørere med starttilladelse må gerne stå i bruttotrup uden 

at køre.  

c. Der vil blive arbejdet på at rense lidt ud i reglementet, så mindre-

relevante ting kommer om bagest i reglementet. JSB har allerede 

deltaget i revisionen af MX og Alment Reglement, og JSB og LP vil 

være tovholdere på SPW, hvor MX-koordinator (Lea) og Jørgen Bitsch 

vil assistere med kritiske briller. Vi skal desuden sikre os at 

reglementsudvalget og SK er med ind over. 

 

14. Teknisk udvalg (BB) 

a. Ingen møder siden sidst. Der er ved at blive planlagt TK-skema for 

resten af sæsonen, og der skal blandt andet sendes et par folk til U21 

hold VM i Outrup. 

 

15. Internationale udvalg (RSH) 

a. Der har ikke været den store mødeaktivitet internationalt siden sidst. 

For at kunne afvikle EM i Polen har vi afgivet alle onsdagene i juli 

måned, og ellers er den største nyhed at FIME fra 2021 sætter et 

alderskrav på 10 år for 85cc. 

 

16. Nyt fra kontoret (JSB) 

a. Klublederuddannelsen der skulle have været startet op i foråret, er 

blevet udskudt til efteråret. Planen er at have en workshop til 

klubkonferencen og så have nogle online videokurser i slutningen af 

november og starten af september. Der vil være mange gode tips til at 

håndtere det komplekse arbejde som klubledelserne sidder med, så vi 

håber at der vil være god opbakning dertil. 



 

   

 

17. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH) 

a. Der har generelt været en god dialog igennem nedlukningsperioden, 

og der har været en god forståelse fra alle for at vi betræder nyt terræn 

- tak for det.  

 

18. EVT. 

a. Det aftales at holdsætningsværdierne for 2021 sæsonen vil være de 

samme som for 2020-sæsonen, dog vil kørere som har fået sat et snit i 

2020 få en ny vurdering til 2021. 

b. Næste møde afholdes torsdag d. 6/8 


