
 

 

Referat SK Speedway 2/9/2021 

Sted: Fjelsted 

Inviterede: Brian Berthelsen (BB), Leif Petersen (LP), Hanne Thomsen (HT), Mette 

Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

Deltagere: Brian Berthelsen (BB), Leif Petersen (LP), Hanne Thomsen (HT), Mette 

Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

Referent: JSB 

 

1. Velkomst 

Særlig velkomst til det nye medlem af sportskommissionen, Mette 

Bergenhagen.  

Repræsentantskabsmødet gik godt og der var god dialog. Referatet vil blive 

udsendt med SK-referatet. 

 

2. Punkter fra sidste referat. Der blev fulgt op på opgaverne fra seneste møde. 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/07/Referat-SK-moede-1.-juli.pdf 

 

3. Ansvarsområder. 

De forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver blev gennemgået. Alle vil 

naturligvis blive informeret om eller inddraget i beslutninger i de enkelte sager, 

men alle behøver ikke at være involveret i alting. 

 

4. Økonomisk oversigt 

Det forventes at året giver et mindre overskud, da en del projekter ikke kunne 

blive gennemført i første halvår af 2021. Disse projekter vil enten blive 

igangsat i efteråret eller i 2022. 

 

5. HB 

Kort information om hvad seneste HB-møde drejede sig om - heriblandt en 

opdatering af DMU’s retssystem 

a. https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/08/DMU-HB-Referat-05-

2021.pdf 

 

6. Talentudvalg 

Intet nyt 

 

7. 250 ccm 

Der er ikke stemning blandt kørerne for at flytte sidste afdeling af DM, så den 

vil fortsat blive kørt d. 17/9. Det betyder desværre, at der ikke kan komme 

danske kørere til YDS i Tjekkiet. 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/07/Referat-SK-moede-1.-juli.pdf
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/08/DMU-HB-Referat-05-2021.pdf
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/08/DMU-HB-Referat-05-2021.pdf


 

Der vil blive indkaldt til et møde for 2022-kørerne. 

  

8. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids 

Der er møde medio september om kommende tiltag. 

 

9. Liga-udvalg 

En kort update på igangværende projekter for ligabestyrelsen 

 

10. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

Der bliver kigget på mulighederne for turneringsformer i de forskellige klasser. 

Der har været afholdt 50cc møde og de næste par uger skal der afholdes 

møder for 85cc og 500cc. 

 

11. Dommerudvalg/Dommerpåsætning  

Der vil blive indkaldt til møde med dommerudvalget snarest muligt, for at få 

planlagt fremtidige aktiviteter og projekter. 

 

12. Kursusudvalg 

Der er lagt et par kurser i kalenderen, og der vil komme et par stykker mere 

hen over efteråret. Dommerseminaret er allerede nu planlagt til 1. lørdag i 

februar (d. 5/2). Desuden vil der blive et stævnelederkursus i januar. 

 

13. Baneudvalg  

Intet nyt siden sidst. 

 

14. Sikkerhed og miljø 

Intet nyt siden sidst. 

 

15. Reglements-udvalg 

Der vil blive startet op på 2022 reglementet snarest. 

 

16. Teknisk udvalg 

Leif og Brian indkalder Teknisk Udvalg til et online møde om koordinering af 

2022 sæsonen 

 

17. Internationale udvalg 

HT indkalder til et statusmøde med Jan Stæchmann, Svend Jacobsen og BB. 

Der skal desuden indkaldes til et online møde med SVEMO for at byde 

velkommen til deres nye speedwaymand og et med de nordiske lande for at 

få planlagt nordiske turneringer. 

 



 

18. Projekter 

a. 500R indføres som en forsøgsordning i 2022 Aldersgrænsen bliver 

fra 14 år, se yderligere detaljer i skemaet nedenfor. Indførslen i 2022 

betyder, at man for dem som ønsker at køre i klassen i 2022, må 

man i 2021 træne alene på egen bane, iht. reglementet. - se skema 

nedenfor 
b. EL - Der bliver indkaldt til møde i el-udvalget om de tekniske 

specifikationer og vægten på maskinen 

 

19. Nyt fra kontoret (JSB) 

Der er netop afholdt møde med Rainbow Riders om løbskalender og RS, da 

det er på tide at få det opdateret. I den forbindelse vil der komme et par små 

tilføjelser og rettelser, så det er positivt. 

 

20. Nyt fra klubber/sportsudvalg 

Intet nyt siden sidst 

 

21. Kommende mødeaktiviteter 

a. Online SK møde d. 29/9 

b. 16/10 SK møde heldagsmøde  

c. Den 5-6 november er der klubkonference 

 

 

500R  500R 

2021 / 2022  2023 

     

Licens 

500R licens (Ny) Kun køre 

500R!  Licens 

500R licens (Ny) Kun køre 

500R! 

     

Alder 14+  Alder 14+ 

     

Teknisk:   Teknisk:  

Maskine 

500cc som overholder 

teknisk reglement for 500cc 

maskiner  Maskine 

500cc som overholder 

teknisk reglement for 500cc 

maskiner 

Bøsning 

27mm (købes hos Lars Åge 

LN Racing)  Bøsning 27mm 



 

Tænding Standard tænding  Tænding Standard tænding 

Karburator 

Skal være med 

svømmerventil?  Karburator 

Skal være med 

svømmerventil? 

Lydpotter: Samme krav som Old Boys  Lydpotter: Samme krav som Old Boys 

     

Oprykning til 500cc Alder 16 år  Oprykning til 500cc Alder 16 år 

     

Baner: 

Skal køres på 500cc baner 

med Airfence  Baner: 

Skal køres på 500cc baner 

med Airfence 

     

Sanktioner ved 

snyd   

Sanktioner ved 

snyd  

Kørsel uden 

bøsning 

kørsel uden 27mm straffes 

hårdt. Svarer til at køre 

500cc uden licens  

Kørsel uden 

bøsning 

kørsel uden 27mm straffes 

hårdt. Svarer til at køre 

500cc uden licens 

     

Træning:   Træning:  

Må deltage i 

træning sammen 

med 

Må træne sammen med 

500R  

Må deltage i 

træning sammen 

med 

Må træne sammen med 

250cc og 500R 

     

Danmarksturnerin

g: Ingen  

Danmarksturnerin

g: Ingen 

     

Løb:   Løb:  

Må deltage i løb 

sammen med Kun med 500R  

Må deltage i løb 

sammen med 

Må deltage i 

træningsstævner sammen 

med 250cc og 500R 

 


