
 

 

Standard Dagsorden 6/8/2020 SK Speedway 

Sted: Teams 

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

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

Svend Jacobsen og Thorkild Vestergård deltog ifm deres respektive arbejdsområder. 

Referent: Jesper Søe Bergmann (sekretariatet) 

:  

 

1. Velkomst (RSH) 

 

2. Økonomisk oversigt (RSH) 

Der er indsendt budgetforslag for 2021 til FU som afventer godkendelse. 

I den seneste licensstatistik har vi heldigvis indhentet lidt af licenserne fra 

sidste, og nu er vi ca. 40 licenser bagud i forhold til sidste år. 

 

3. HB (RSH) 

Referat https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2020/10/HB-Referat-06-

2020.pdf 

Der blev på mødet debatteret en anden licensstruktur for 2021, og hvad man 

kan gøre for at forenkle den. 

Desuden blev de strategiske mål for hele DMU debatteret. De skal være DIF i 

hænde senest 1/12, og svarene fra de seneste spørgeskemaer vil blive brugt i 

den proces.  

Baneprøver: Formålet med baneprøven til 85cc er at det går hurtigere, og det 

er ikke alle der har kørt 50cc før 85cc. Desuden så får man under trygge 

forhold vist klubben og forældrene, at man kan håndtere maskinen og forstå 

flagene. Der er ikke stemning for at afskaffe den praktiske baneprøve, men 

der skal arbejdes på at registreringen af baneprøverne rent faktisk bliver 

udført.  

Næste hovedbestyrelsesmøde er d. 28. november. 

 

4. Talentudvalg (RSH) 

Der har ikke været møder eller aktiviteter siden sidst. 

 

5. 250 ccm 

Vi afholder et møde i februar/marts med kørerne og forældrene om planerne 

for 2021-sæsonens afvikling og turnering. 

  

6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB) 

Vores virksomhedspraktikant, Louise, går så småt ind i sin sidste uge, og vil i 

slutte af med at præsentere nogle materialer, som klubberne kan få glæde af 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2020/10/HB-Referat-06-2020.pdf
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til dagligt og i forbindelse med events. 

SPW-kids holder møde søndag d. 8. november med Mette og Erik 

Bergenhagen. 

 

7. Liga-udvalg (RSH) 

Der har været afholdt teams møde med direktørerne vedr. indeværende 

sæson, og en dialog omkring den kommende sæson. Det vil der blive fulgt op 

på til mødet d. 14/11. 

 

8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

Thorkild Vestergård (TV) var med på dette punkt. Der er lidt stille pt i 

TurneringsAdministrationen. 

Holdtilmeldingen skal være afsluttet senest 1/12, selvom der er rygter om 

andre ting. Det er kun 50cc der har tilmeldingsfrist 1/2 

 

Løbskalender: Vi planlægger efter at kunne afvikle en normal løbssæson, og 

så længe forsamlingsforbuddet er på 50 personer eller derover, vil vi kunne 

afvikle stævner. Hvis forbuddet kommer til at ligge lavere, vil vi blive udfordret 

på vores sæson.  

De samme klubber som havde budt ind på at afvikle de store stævner i 2020, 

vil også få lov til at afvikle dem i 2021. De omfattede klubber er blevet 

kontaktet. 

Der er sendt løbsansøgninger ud, som i 2021 igen vil omfatte en Fairton Cup 

for de helt nye kørere. 

 

1 division 85 cc: Thorkild indkalder de potentielle klubber til et møde om 

turneringsform. Umiddelbart vil der blive tale om en bruttotrup på 4 kørere. 

 

Old Boys: Der har været en dialog om størrelsen på bruttotrup, som 

sandsynligvis bliver på 5 kørere. Tyder på at der bliver 6 hold, og hvert hold 

skal køre 8 matcher. 

 

2.div 500cc: Her er planen umiddelbart 5 kørere i truppen - v.2 hold max 10 

kørere. Hvis der bliver 8-10 hold, så passer det med 7 runder og en finale. TV 

vil undersøge om der er skemaer til 9 hold. 

 

50cc: Der er i omegnen af 65 kørere. Vigtigt at det bliver en hold- eller 

parturnering. Der vil blive indkaldt til et online møde omkring den forventede 

struktur for turneringen. 

 

9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH) 

I Dommerudvalget har der ikke været aktivitet, men de vil blive indkaldt til et 



 

møde inden afviklingen af dommerseminaret, der løber af stablen lørdag i uge 

5. 

 

10. Kursusudvalg (BB) 

Der vil i 2021 blive afholdt dommerseminar lørdag i uge 5. 

 

Online kursus for g-licens undervisere: Der bliver afholdt online seminar for g-

licens undervisere onsdag d.11. november. Det kræves at man har et d/s-

licens for at kunne undervise på g-licenskurserne. Vi vil kigge på niveauet og 

kvaliteten af G-licenskurserne, og om materialerne er up-to-date. Det er målet 

at alle klubber har en g-licensunderviser. Kurserne skal altid oprettes i 

kursuskalenderen, så alle har mulighed for at deltage, og så vi sikrer os at 

deltagerne bliver registreret med de korrekte licenser efter endt uddannelse. 

 

Vi vil i den kommende tid kigge på udviklingen af officialslicenserne. Får vi 

uddannet nok løbende, eller er der en risiko for at vi en dag står og mangler 

vitale officials. 

 

Vinterens kurser vil blive lagt i kursuskalenderen snarest muligt. 

 

11. Baneudvalg (LP) 

Ingen aktivitet lige pt. 

 

12. Sikkerhed og miljø (LP). 

Der har ikke været nogen aktivitet siden sidst, men det vil komme op på 

næste HB møde d. 28. november. 

 

13. Reglements-udvalg (LP) 

Der er blevet afholdt møde i Fredericia omkring en ny opbygning af 

reglementet, som er mere fokuseret på inddelingen af maskinstørrelser. På 

den måde kan man forhåbentlig undgå at skulle slå op flere forskellige steder i 

reglementet. Dommerudvalget, BB, LP, Bjarne Sørensen og TV deltog. Der 

var mange gode input, og der er sendt et udkast af det “nye” reglement ud til 

deltagerne fra mødet. 

 

14. Teknisk udvalg (BB) 

Vi har 2 deltagere til et FIM TK-kursus. Der er endnu ikke datoer på kurset og 

vi ved ikke om det overhovedet bliver afholdt nu hvor det er kompliceret at 

rejse og samles. Det vil blive undersøgt om licenserne evt kan blive 

forlænget? 

 

Brian var ude at se en El-speedway test og det var ganske positivt. Især 85cc 



 

pendanten var spændende. Fordelen ved speedway og el er at man ikke 

kører i så lang tid ad gangen, så man kan lade på batteriet undervejs. Den 

burde være billigere og nemmere i drift/vedligehold og måske endda også i 

indkøb.  

 

15. Internationale udvalg (RSH) 

Svend Jacobsen deltog under dette punkt.  

Han orienterede lidt om situationen i ISLB. Polakkerne foretager de valg der 

er gavnlige for dem, og det arbejder desværre imod FIM og de nationale 

unioners interesser, men rent lovgivningsmæssigt kan vi ikke gøre noget ved 

det. Det ser dog i første omgang ikke umiddelbart ud til at det vil give 

udfordringer i den danske liga. 

Hvis der er nogle kørere der kommer i klemme, er de velkomne til at kontakte 

os, og så vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe dem. 

 

 

16. Nyt fra kontoret (JSB) 

Vores app til visning af licenskort er så småt ved at være klar til at gå i luften. 

Der kommer dog stadig løbende opdateringer, bl.a. med visning af typen af 

klubmedlemskab og visning af fx børnenes licenskort på forældrenes app. 

 

Alle specialforbund er blevet inviteret til OL på eksperimentarium. Planen er 

umiddelbart at besøgende på eksperimentarium kan prøve de forskellige 

sportsgrene. Kenneth Kaalund fra sekretariatet vil koordinere 

kommunikationen med Eksperimentarium, men det skal bæres af klubberne. 

Det er en glimrende mulighed for klubben for at vise sportsgrenen frem, og vi 

kan forhåbentlig bruge det som afsæt til rekruttering. 

 

17. EVT. 

○ Næste møde bliver d. 3. december. 

 


