
 

Dagsorden 29/9/2021 SK Speedway 

Sted: Teams 

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) 

 

1. Velkomst 

 

2. Punkter fra sidste referat 

Der blev fulgt op på punkter fra seneste møder  

SK møde: 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-SK-moede-2_9.pdf 

 

Rep møde: 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-Rep.moede-SPW-

22.08.2021.pdf 

 

3. Konstituering af SK 

Mette Bergenhagen vælges som næstformand med applaus. 

 

4. Økonomisk oversigt 

Økonomien ser indtil videre stadig fin ud, og hensigten er stadig at allokere 

økonomi til planlagte projekter. 

Det er vigtigt at alle afregninger, der ikke er dommerjobs, sendes løbende til 

Brian for kontering og godkendelse, afregninger bør ikke være mere end en 

måned gamle når de sendes.  

Dommere skal huske at uploade afregningsblanketten sammen med 

dommerrapporten, da den ellers ikke lander til udbetaling. 

 

5. HB 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/DMU-HB-Referat-06-

2021.pdf 

Klubkonference: 

Tema på det samlede møde bliver omkring opførsel, usportslig optræden, 

hvordan vi taler til hinanden og hvordan det påvirker frivilligheden. 

Program for speedwaymødet vil blive fremsendt snarest. 

 

6. Talentudvalg  

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-SK-moede-2_9.pdf
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-Rep.moede-SPW-22.08.2021.pdf
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-Rep.moede-SPW-22.08.2021.pdf
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/DMU-HB-Referat-06-2021.pdf
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/09/DMU-HB-Referat-06-2021.pdf


 

Intet nyt siden sidst 

 

7. 250 ccm (HT) 

Der er indkaldt til dialogmøde i Vissenbjerg d. 28/10 om 2022 sæsonen.  

Der arbejdes desuden på formen for YDS fremover. 

  

8. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids 

SPW Kids er inviteret til motorshow i Herning, og der skal det næste stykke tid 

arbejdes på at finde frivillige til dette. Kunne det have din interesse, så kontakt 

endelig kontoret eller speedway kids. 

 

9. Liga-udvalg 

Der blev afholdt møde i ligabestyrelsen den 28/9 og selskaberne er indkaldt til 

fællesmøde med bestyrelsen d. 9. oktober i Fjelsted.  

 

10. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

Der er sendt information om 2022 turneringen ud og holdtilmeldingen er 

åbnet. 

HT vil kigge på kalenderen for de store løb i 2022. 

 

11. Dommerudvalg/Dommerpåsætning  

Der blev afholdt møde med ⁰dommerudvalget d. 28/9 for at drøfte sæsonen 

og eventuelle aktiviteter i vintermånederne. 

Der vil blive afholdt dommerseminar d. 5. februar 2022 

Der vil også blive indkaldt til et evalueringsmøde med A-dommerne og 

inviteret til et møde med kommende A-dommere i løbet af oktober måned. 

Desuden planlægges møde ift videreuddannelse af stævneledere.  

 

12. Kursusudvalg 

Der blev afholdt TT-kursus for et par uger siden. Onlineformatet er ikke 

optimalt til dette kursus, så de vil derfor fremover primært blive afholdt med 

fysisk deltagelse. 

Det anbefales i øvrigt at klubberne inviterer til et par G-kurser, så folk er 

forberedt til T-kurserne. 

Hanne og Mette indgår i DMU’s uddannelsesudvalg. 

 

13. Baneudvalg  

Intet nyt siden sidst 

 

14. Sikkerhed og miljø 

LP var til møde i Miljøudvalget 28/9 hvor der bl.a. blev talt en del om Grønt 



 

Forbund-certificeringen. 

Der søges desuden en dansk FIM miljøofficial, og det må gerne være en fra 

en speedwayklub, da vi arrangerer en del internationale stævner. Hvis det har 

interesse, må du gerne kontakte kontoret. 

Der blev også snakket om lydmålerudstyr, og der kommer mere info omkring 

kalibrering af apparaterne senere. 

 

15. Reglements-udvalg 

500R - Det er besluttet at der kan trænes og køres på 500R maskinerne 

allerede nu. Iht. reglementet må man gerne træne i højere klasse på 

85cc/250cc licensen da turneringen er slut. Fra 2022 vil der være en separat 

licens til klassen, men reglementet skal være helt opdateret inden licensen 

kan oprettes. HT sender et udkast til et 500R reglement til LP. 

 

El - Der afventes information om parametre og sikkerhed fra producenten før 

maskinen kan komme i reglementet. 

 

190cc - der afventes lydmåling af maskinen, før den kan godkendes. 

 

Der er kommet spørgsmål om krav til banelængder og bredder. LP 

undersøger banelængder og banebredder i FIM og DMU-regi. 

 

16. Teknisk udvalg 

Jens Kjærgaard og Per Wiekhorst tager til Slangerup og afholder workshop 

den 30/10. 

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.  

 

18. Projekter 

500R respons og reaktioner. Der har været fin respons til sekretariatet, hvor 

kørerne og forældrene har været meget glade for muligheden. 

 

Status El. Svend Jacobsen deltog og informerede om hvordan udviklingen i 

el-speedway skrider fremad. Hvis maskinerne lever op til det lovede, så kan 

de i 2022 deltage i 3. div. 85cc. 

 

Status 190cc. Hvis maskinerne lever op til det lovede, så kan de deltage i 3. 

div. 85cc. De skal kunne leve op til lydkravene i de enkelte klubber, og de skal 



 

kunne leve op til klubbernes kubikkrav på banernes miljøgodkendelse. 

Alternativt, så skal klubbens miljøgodkendelse opdateres. Dette følger Brian 

op på. 

 

19. Nyt fra kontoret (JSB) 

Opdatering af løbskalenderen er så småt i gang, og forventes at være klar til 

test i november. De fleste vil ikke opdage nogle ændringer, da det primært er 

baggrundsopdateringer. 

 

20. Klubkonference 2021 

Foreløbigt program: 

Fredag: Fællesaktiviteter 

Lørdag: Grenaktiviteter 

 Formiddag: Den gode dialog og gruppearbejde om dette. Hvordan er 

 det at være frivillig leder i klubben. 

 Eftermiddag: Tilgår 

 

21. Nyt fra klubber/sportsudvalg 

Der har været lidt forskellige holdninger om samaritter til forskellige stævner, 

og det skal pointeres, at det er samaritterne der bestemmer over deres 

arbejdsområde, og de skal have mulighed for at udføre deres arbejde. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/659  

§ 13. Der skal under afholdelse af motorløb være mindst to uddannede samaritter til stede, og der skal 

forefindes et samaritterrum. Ved motorløb med offentlig adgang skal der desuden være en læge og en 

ambulance til stede. 

Stk. 2. Ved uddannet samarit forstås i denne bekendtgørelse en person, der har bestået prøve 

på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de 

samaritterkurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, ASF - Dansk Folkehjælp og 

Beredskabsstyrelsen. 

Stk. 3. Den tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet skal opfylde kravene i 

bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt 

uddannelse af ambulancepersonale m.v. 

Stk. 4. Den tilstedeværende læge og det tilstedeværende ambulancemandskab skal forud for 

løbets afholdelse være bekendt med regionens visitationsretningslinjer samt have aftalt det 

nærmere samarbejde med regionens præhospitale leder. 

Stk. 5. Arrangøren skal gøre den tilstedeværende læge og det tilstedeværende 

ambulancemandskab opmærksom på reglerne i stk. 3 og 4, senest i forbindelse med 

aftaleindgåelsen. 

 

Der er kommet en henvendelse om frivilliges medbragte familiemedlemmer 

ved stævner som aktiv frivillig/tilskuer. Vi tager henvendelsen til efterretning 

og kigger på om der skal laves nogle retningslinjer for det. 

 

Thomas Ramskov har forespurgt på streaming af 1.division 500cc. Brian og 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/659


 

Hanne tager en snak med Thomas om format osv. 

 

22. EVT. 

Svend Jacobsen udtræder fra Disciplinærnævnet, og der skal derfor findes en 

ny repræsentant for speedway. Vi siger tak til Svend for indsatsen.  

Hvis du synes, at det lyder interessant, så kontakt endelig kontoret. 

 

23. Kommende mødeaktiviteter 

a. 16/10 Temadag heldagsmøde  

b. 5/11 klubkonference 

c. 6/11 klubkonference 

d. Næste møde 

 


