Dagsorden 9/12/2021 SK Speedway
Sted: Teams
Inviterede: Brian Berthelsen (BB), Leif Petersen (LP), Hanne Thomsen (HT), Mette
Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB)
Deltagere: Alle
Referent: JSB
1. Velkomst ved formanden.
2. Punkter fra sidste referat
https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2021/10/Referat-SK-29.09.21.pdf
Ikke meget nyt siden sidst. Det var en god klubkonference, og der var god og
åben debat. Vi vil naturligvis altid gerne se alle klubber repræsenteret, men
det er også forståeligt at der er andre forpligtelser. Det mærkes dog tydeligt at
vi kommer tættere på hinanden, når vi kan se hinanden i øjnene.
3. Sportskommissionen / Ansvarsområder
Der skal arbejdes på en gennemgang af sportsudvalg og antallet af
medlemmer i Sportskommissionen. Der er ikke noget galt med dem der er nu,
men vi skal se på om nogle har behov for flere eller færre medlemmer, for
bedre at kunne løfte opgaverne, så vi undgår at trække for meget på
enkeltpersoner.
4. Økonomisk oversigt
Budgettet for 2022 er godkendt med et forventet underskud, fra investeringer i
nedenstående projekter. Der skal nu gang i den mere præcise planlægning
for hvor der er bedst afkast af investeringerne.
○ Rekruttering - Mette og Brian står for den videre kontakt igennem spwkids
○ Uddannelse dommer/stævneleder - Hanne og Brian har kontakt med
dommerudvalget for videreuddannelse af officials
○ Struktureret træning - der skal nedsættes en arbejdsgruppe der kan
planlægge træningerne. Hanne og Mette har nogle ideer til relevante
personer der kan bidrage med at få uddannet trænere i alle klubberne.
Regnskabet for 2021 ser heldigvis stadigvæk godt ud, men det er blandt
andet set i lyset af at planlagte investeringer måtte udskydes til 2022.
5. HB
Se seneste referat her : https://dmusport.dk/wpcontent/uploads/2021/12/DMU-HB-Referat-08-2021-30-11-21.pdf
Repræsentantskabsmødet og klubkonference afholdes i 2022 samlet i første

weekend af marts, så rep.mødet bliver afholdt om lørdagen og
klubkonferencen bliver afholdt om søndagen. Som supplement og for at
evaluere på sæsonen vil der blive afholdt regionsmøder i efteråret i de enkelte
sportsgrene.
Det blev desuden besluttet af Hovedbestyrelsen at justere km-afregningen op
til statens takster.
6. Talent og Elite
Der er møde med landstrænerne den 14/12.
7. 250 ccm
Nordisk møde blev afholdt i efteråret, og Hanne foreslog at vi afholdt en
nordisk serie sammen i stedet for nationale turneringer. Sverige vil gerne
deltage i en nordisk serie, og der arbejdes på, at der blive kørt 3 weekend løb
i DK og 3 weekend løb i Sverige.
Vi kører stadig EM, og i 2022 vil der desuden blive kørt et par-EM i en
løbsserie over 3 dage.
VM for 250cc er i august.
Der bliver desuden arbejdet på en YDS serie bestående af et par løb.
8. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids
Intet nyt siden sidst.
9. Liga-udvalg
I 2022 vil der i SpeedwayLigaen, ved udvalgte løb, blive gennemført et forsøg
med en ryttergårdsdommer, der kan supplere hoveddommeren i tårnet. Det er
rigtig fint som et udviklingspotentiale for nye dommeraspiranter og evaluering
af vores dommere.
10. TA/IT/DT/Kalender-udvalg
Der blev afholdt kalendermøde den 8/12. Første udkast lavet, og det skal nu
til gennemsyn i SK og sammenlignes med den internationale kalender. Det er
et kæmpe arbejde at lave kalenderen hvor der bliver forsøgt taget hensyn til
alle klubbers ønsker, så tak til jer alle for det store arbejde.
11. Dommerudvalg/Dommerpåsætning
Næste møde i dommerudvalg bliver afholdt den 14/12, hvor et af punkterne vil
være hvordan vi tiltrækker kvindelige dommere. Det er meget påfaldende at
alle dommere i speedway er mænd, og vi har et stort ønske om at
sammensætningen af dommerne er repræsentativ for sammensætningen af
resten af samfundet.

12. Kursusudvalg
○ Stævnelederkursus 29/1 I vissenbjerg (er lagt på kalenderen)
○ Dommerseminar 5/2 i ELBO (er lagt på kalenderen)
○ TT Sjælland 20/2 2022 (er lagt på kursusportalen)
○ TK Sjælland 20/2 2022 (er lagt på kursusportalen)
○ TT kursus 1/3 2022
○ Internationale seminarer. Der er begyndt at komme invitationer til FIMseminarer, og SK skal nu danne sig et overblik over hvem der skal
uddannes til hvad.
13. Baneudvalg
Intet nyt siden sidst
14. Sikkerhed og miljø
HESK søger om disp. for alder på airfence for 2022. Der kan først svares på
ansøgningen, når der er mulighed for at vurdere APD’en visuelt ifm banesyn.
FIM er kommet med opdaterede krav til APD baseret på
gennemsnitshastighed, og de skal i forbindelse med næste udskiftning
sandsynligvis alle opgraderes til A+, hvis vi vil kunne køre FIM-løb.
15. Reglements-udvalg
Der er gang i den årlige opdatering af reglementet, som ud over diverse
turneringsændringer, der er sendt ud, også kommer til at at involvere bl.a.
○ Nye maskinklasser, teknisk reglement og licenser
Der bliver oprettet selvstændige licenser til 500R (14 år og op), 190cc
og El-speedwaylicensen skal hedde 85E og skal koste det samme som
85 og 190, da den giver adgang til at deltage i turneringen. Årsagen til
de selvstændige licenser er for at vi bedre kan danne os et overblik
over hvor mange der kører i de enkelte klasser. Man betaler stadig kun
for den dyreste licens, selvom man kører på 2 maskiner.
○ Sikkerhedstesten der skal bestås i forbindelse med licenskøb, vil blive
opdateret, så den afspejler reglementet og eventuelle
reglementsændringer.
○ Elektronisk startanordning. Det besluttes, at alle 500cc klubber senest
d. 1. august skal have elektronisk startanordning.
○ 1 minuts reglen er lidt uklar, og der vil blive udarbejdet en lidt tydeligere
definition for hvornår den gælder. Desuden anbefales det klubberne at
tilpasse uret, så det også kan vise 1 minut. Det skal som minimum
kunne skjule det første tal på uret. Dette tjekkes ved banesyn.
i.
Gælder fra når dommer aktiverer den grønne lampe
○ Prox stempler tillades i pw og tilføjes i mikroreglementet. 01.2005.000,
01.2005.025, 01.2005.050 og 01.2005.100

○ Dispensationer: Der vil fremover ikke blive givet dispensationer, med
mindre der er tale om særlige omstændigheder.
16. Teknisk udvalg
Leif og Brian indkalder teknisk udvalg til et møde om 2021 og 2022 sæsonen.
17. Internationale udvalg
Brian og Hanne indkalder Svend og Jan til et møde om 2022 sæsonen.
18. Projekter
Jesper er i kontakt til Miljøstyrelsen om muligheden for en mere generel
procedure for opdatering af miljøtilladelserne, der kan bruges i alle
kommuner.
19. Nyt fra kontoret (JSB)
Som tidligere nævnt er der så småt ved at blive kigget på hvordan
forretningssystemet skal opdateres og om der findes alternativer på markedet.
Der er nedsat en referencegruppe, der vil blive indkaldt, når der er noget
konkret at forholde sig til.
Løbskalenderens update skulle gerne være klar til at teste medio december,
og når det er klart, vil de relevante parter blive bedt om input. Efter
løbskalenderen er opdateret, så står RS for skud.
20. Nyt fra klubber/sportsudvalg
Der er indgået en aftale med Thomas Ramskov om streaming af 1 division
matcherne. Klubberne i 1.division vil blive inviteret til et infomøde med
Thomas i januar måned, hvor der er mulighed for at stille alle de spørgsmål,
man kan forestille sig.

21. EVT.
Der vil blive ryddet op i Facebook gruppen SPW formænd, så det
udelukkende er nuværende klubformænd samt SK-medlemmer, der er med i
gruppen.
22. Kommende mødeaktiviteter
Næste møde bliver online medio januar. Doodle er udsendt

