
 

 

Dagsorden 3/9/2020 SK Speedway 

Sted: Fjelsted 

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

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

 

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

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

Referent: Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

1. Velkomst (RSH) 

Kort velkomst ved formanden. 

 

2. Økonomisk oversigt (RSH) 

Budgettet og regnskabet blev gennemgået. Der er kommet lidt flere licenser 

til, men vi er stadig i minus for året til dato, primært pga corona. 

 

3. HB (RSH) 

DMU Strategi 2022-2025. Overfor DIF skal DMU præsentere en ny strategi for 

ovenstående periode. Der vil blive indkaldt til klubmøde d. 24/10 for at 

inddrage klubbestyrelserne i udviklingen af en fælles speedway strategi for 

‘22-’25 

 

4. Talentudvalg (RSH) 

Der har været kørt EM U21 hold, som på et hængende hår gav en 

sølvmedalje. EM U19 blev det en sølvmedalje til Marcus Birkemose og en 4 

plads til Esben Hjerrild, hvor begge desværre havde lidt uheld sit i løbet, ellers 

havde de givet endnu bedre resultat.  

SGP kval var desværre ikke Mikkel Michelsens dag, han har dog fået chance i 

SGP til en direkte kval, da han afløser Martin Smolinski.  

Vi går en spændende tid i møde med Vm i langbane, U21 VM for hold, 

Speedway of Nations og de resterende løb i GP-serien. 

 

5. 250 ccm 

Der vil blive kørt YDS i Slangerup og Tjekkiet senere på året. 

De første 5 afdelinger af 250cc DM er blevet kørt og der resterer 3 runder. 

Der har været afholdt møde med gruppen, og vi indkalder til et nyt møde, når 

vi når til februar måned. 

  

 

6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB) 

Karin Bæk tager til arrangementet i Fredericia Motor Klub d. 26/9 på vegne af 



 

Speedway Kids. 

 

7. Liga-udvalg (RSH) 

 Intet nyt siden sidst. 

 

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

Finale løbene er forberedte til afslutningen af sæsonen. 50 ccm 2 div. har vi 

efter et par holds frafald, valgt at lave det som en anden løbsform end ved 

opstarten i Juni, dette er generelt blevet taget godt imod blandt klubberne.  

SK vil arbejde på et aftenarrangement med 50/85 klubberne og en fremtidig 

turnering men også en dialog om den forgangne sæson. 

Der har været sendt besked ud til klubberne vedr. oprykning i de forskellige 

klasser. Mange har meldt tilbage, men det er dog lidt skuffende at ikke alle 

bidrager med svar. 

Holdtilmelding til 500cc og 85cc er rykket til 1. december. 

  

 

9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH) 

Dommer kalenderen er næsten udført, de sidste løb vil være på plads 

snarligst.  

 

10. Kursusudvalg (BB) 

Foreløbig grov kursusplan 

 

Slut oktober / start november: 

Online kursus for G underviser 

Der bliver arbejdet på at der er bliver uddannet en person i hver klub der kan 

afholde G-licenskurser. 

 

November / december: 

G licenskursus Jylland x ? 

G licenskursus Fyn x ? 

G licenskursus Sjælland x ? 

 

Januar / februar: 

TT-licenskursus Jylland x 1-2 

TT-licenskursus Fyn x 1 

TT-licenskursus Sjælland x 1 

 

TK-licenskursus Jylland x 1-2 

TK-licenskursus Fyn x 1 

TK-licenskursus Sjælland x 1 



 

 

Der vil blive arbejdet på at afholde et online TK-seminar for allerede 

uddannede officials. Kurset vil blive obligatorisk at gennemføre, på linje med 

dommerseminaret. 

 

Marts: 

Stævneleder Fyn x 1 

 

 

11. Baneudvalg (LP) 

Intet nyt på den front. 

Vi holder et opsamlingsmøde med alle banesyns folkene, da der er få ting der 

skal strammes op på, samt om der er forbedringer vi kan lave. 

 

12. Sikkerhed og miljø (LP) 

Intet møde afholdt siden sidst 

 

13. Reglements-udvalg (LP) 

Møde i slutningen af september med udvalget. 

Der skal udarbejdes en reglementsændring, så der kan gives tilladelse til test 

af andre maskintyper end dem der allerede er beskrevet i reglementet. I 

øjeblikket er det udelukkende kørsel på maskiner som er beskrevet i 

reglementet, der er dækket af forsikring. 

 

 

14. Teknisk udvalg (BB) 

FIM Licens - Per Paarup Wiekhorst bliver igen en del af Teknisk Udvalg og 

han kommer på FIM seminar til vinter sammen med Jens Pedersen og evt. en 

mere. 

 

15. Internationale udvalg (RSH) 

Intet nyt pt. Ingen møder er afholdt. 

 

16. Nyt fra kontoret (JSB) 

Klublederuddannelsen er så småt ved at tage form. Der vil medio september 

blive afholdt et zoom-møde med underviserne, for at have nogle specifikke 

udfordringer at tage fat på. Den fysiske del af uddannelsen, vil finde sted på 

klubkonferencen i start november, og så vil der blive afholdt en række online 

seminarer i løbet af november/december. 

 

 

17. Nyt fra klubber/sportsudvalg (RSH) 



 

Hanne tager kontakt til Vojens vedr. afvikling af DM finalen. 

 

18. SK’s fremtid 

På grund af flere opgaver i forbindelse med sit civile arbejde, har Rudi valgt at 

trække sig tilbage fra formandsposten ved næste repræsentantskabsmøde i 

marts 2021. Der vil på klubmødet d.24/10 også blive åbnet op for en snak om 

SK’s sammensætning og hvem der er på valg til rep.mødet.  

 

19. EVT. 

Næste møde bliver afholdt d. 8.oktober 

 


