Referat SK Speedway Møde d. 11. marts 2021
Sted: Teams
Inviterede: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen(BB),
Jess Haahr Nielsen (JHN), Hanne Thomsen (HT), Mette Bergenhagen (MB) og
Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: Rudi Steen Hansen (RSH), Leif Petersen (LP), Brian Berthelsen(BB),
Hanne Thomsen (HT), Mette Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Afbud fra Jess Haahr Nielsen (JHN)
Referent: Jesper Søe Bergmann (JSB)
1. Velkomst (RSH)
En speciel velkomst til Mette, som godt nok først bliver valgt ind til august,
men når man nu ved, at der ingen kamp valg kommer, så har vi selvfølgelig
inddraget Mette allerede fra nu af. Så hun kan komme stille og roligt ind i
dette.
2. Økonomisk oversigt (RSH)
Der er intet nyt eller forbrug pt. i 2021
3. HB (RSH)
Intet nyt siden sidst - se seneste referat på
https://dmusport.dk/organisation/referater-i-dmu/referater-frahovedbestyrelsen/
4. Talentudvalg (RSH)
Været afholdt et møde over Teams d. 2. marts, hvor der blev orienteret om
optakten til 2021 med div. samlinger. Team Danmark-testen er desværre
blevet udskudt pga corona. Den første samling var i weekend, hvor de
mødtes i Vojens, de danske baner har nydt godt af, den tidlige forår, og flere
klubber er kommet i gang med træningen.
5. 250 ccm (HT)
Har netop været afholdt et møde for hele gruppen med kørere og forældre på
Teams. Der er 13 danske kørere, og der er indgået et samarbejde med
Sverige om udveksling af kørere. Svemo stiller med 3 kørere til danske løb og
DMU stiller med X antal kørere i Sverige.
Det er super positivt at Svemo vil samarbejde om udvikling.
Der planlagt 8 runder i DK og 6 i Sverige.
Vi kører også en YDS senere på sæsonen - dato og lokation vil blive meldt ud

når vi kender restriktionerne lidt bedre. De 4 bedste på ranglisten kommer til
YDS.
Derudover vil der være kval til EM/VM/NM i de enkelte runder.
Langbane: Der er afholdt møde med kørerne, som skal køre langbane og
sidevogn i 2021. Ift. DM i Skovby,er der umiddelbart lagt op til at det skal
køres dagen efter SGP i Vojens, og klubben arbejder på om det skal køres
som publikumsløb.
Der er deltagelse i SoN i Langbane for første gang i mange år.
6. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (BB)
Der blev afholdt rekrutteringsmøde d. 10. marts for klubberne og SPW-Kids.
Det var et rigtig godt møde, men det ville være virkelig dejligt, hvis der er flere
klubber der deltager i disse møder, hvor der bl.a. bliver vist hvilke materialer
der ligger på hjemmesiden.
7. Liga-udvalg (RSH)
Der afholdes Ekstraordinær generalforsamling d. 17/3 i ligaforeningen, mere
nyt herom ved næste møde.
Der køres i 2021 en “halv” turnering for 8 hold, med en “cup” halvvejs.
8. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Kalenderen er sendt ud til klubberne, og som det ser ud lige nu, skal vi følge
restriktionerne meget tæt, så vi er sikker på, at vi overholder reglerne, både
ved træningerne her og nu, men også når vi starter op med vores løb.
Der har været ønske fra OB om at holde en individuel DM finale, og det ser vi
positivt på.
Der er sendt information ud til 50cc kørerne om turneringsformen, og der har
ikke umiddelbart været behov for ændringer.
9. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (RSH)
Der blev afholdt et møde med dommerudvalget d. 4/3 på Teams, her blev den
kommende sæson, reglement og kommende dommer seminar vendt.
Dommerseminar er planlagt til 10. april, og tilmelding er åben. Vi kigger på
hvordan restriktionerne tillader afholdelsen.
Vi trykker reglementer til de aktive dommere der ønsker dette. Disse
dommere vil blive kontaktet pr mail.
10. Kursusudvalg (BB)
Der skal afholdes TT og TK kurser. Disse bliver afholdt online, og vil komme i
kursuskalenderen inden for kort tid. TK bliver d. 30. marts, og dato for TT
kommer snarest. Kursusgebyret bliver kr. 75,-

HT opretter disse kurser i kalenderen.
SK har besluttet at G-licensen fremover vil være gratis. HUSK dog at oprette
kurserne i kursuskalenderen. Hvis kurset ikke er i kalenderen, får andre ikke
mulighed for at deltage og sekretariatet ved ikke at der er medlemmer der har
været på kursus.
Der vil undervejs i sæsonen blive set på om der er behov for at få uddannet
yderlige officials.
11. Baneudvalg (LP)
Plan for banesyn er fremsendt til både klubber og banesynsfolk, og der er
allerede de første tilbagemeldinger.
12. Sikkerhed og miljø (LP).
Der bliver i samarbejde med Mick Bates fra FIM arbejdet på hvordan man kan
godkende APD selvom de er ældre end 7 år. Dette vil i så fald ikke være en
FIM-godkendelse, men måske kan det så gælde for divisionsløb. Dette skal
tjekkes med forsikring og jura, så der ikke er nogen der kan blive holdt
ansvarlige ved uheld.
Der er desuden dialog med både Munkebo og Herning om deres ansøgninger
om at bruge et forældet APD.
13 klubber er vendt tilbage med information til sikkerhedsskiltene, og Leif og
Kenneth Kaalund er i dialog om de sidste detaljer.
13. Reglements-udvalg (LP)
Reglementet er netop udsendt i 2. udgave, efter der blev fundet et par
redigeringsfejl i den første udgave.
14. Teknisk udvalg (BB)
Der er 4 tilmeldte til FIM TK kurset på lørdag.
15. Internationale udvalg (RSH)
Frist for ansøgning om FIM løb til 2022 er allerede d. 31/3. Der er sendt
skema ud til klubberne, og vi afventer nu tilbagemeldingerne.
16. Nyt fra kontoret (JSB)
Klublederuddannelsen har kørt et par aftener online, og der har været god
opbakning. Der er gode tips til klubbestyrelserne, og man får nogle konkrete
værktøjer med derfra, til at strukturere arbejdet i en bestyrelse. Vi opfordrer
derfor flere til at deltage, når næste kursus bliver afholdt d. 22. marts.

Appen er ved at fungere, og der er netop kommet seneste opdatering. Der har
været lidt begyndervanskeligheder med nogle gamle licensnumre, folk med
mange licenser i historikken, og andre børnesygdomme, men vi bevæger os
stille og roligt mod mål.
17. Projekter
El-Speedway: Der er afholdt et par møder med el-Speedway arbejdsudvalget.
Der er lavet en forventningsafstemning og der bliver løbende lavet aftaler om
test og udvikling. Samarbejdet er rigtig godt og vi er positive over for den
videre færd. Der bliver lavet aftale om testkørsler i samarbejde med SK.
500R: Der har været en dialog om projektet og Hanne, Brian og Leif arbejder
videre med projektet.

18. EVT.
a. Næste møde 15/4

