
 

              

Referat 13/1/2022 SK Speedway 

Sted: Online 

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

Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

Deltagere: Brian Berthelsen (BB), Hanne Thomsen (HT), Mette Bergenhagen (MB) 

og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

Afbud: Leif Petersen (LP) 

 

Velkomst 

Formanden bød velkommen til årets først SK møde, velkommen til et nyt år, tak for 

indsatsen i det gamle, og med håbet om at alle har haft en god jul og et godt nytår 

med familien. 

 

Punkter fra sidste referat  

Der vil blive ryddet op i Facebook gruppen SPW formænd, så det udelukkende er 

nuværende klubformænd samt SK-medlemmer, der er med i gruppen. Jesper er 

blevet administrator på siden og står for oprydningen. 

 

Sportskommissionen 

Vi vil i samarbejde med klubberne gerne blive bedre til at påtage os de rigtige 

opgaver, så vi ikke kører nogle få kernefrivillige over. Dette er relevant både på klub- 

og organisationsbasis. Der er mange opgaver for en sportskommission, men vi 

finder det ikke nødvendigt at udvide med en ekstra person. I stedet vil vi forsøge at 

blive bedre til at bruge vores kompetente sportsudvalg samt andre dygtige personer i 

netværket. 

Til repræsentantskabsmødet d. 5. marts er formandsposten og suppleantposten på 

valg. Er du interesseret i at give en hånd i et sportsudvalg eller vil du stille op til en af 

pladserne, så kontakt din klub. 

Vi håber at se jer alle til mødet i Horsens. 

 

Økonomisk oversigt 

Vi afventer stadig det endelige regnskab for 2021, men forventer et pænt overskud, 

overskuddet skal ses i lyset af projekter som grundet Corona situationen, ikke er 

blevet gennemført i 2021, men skubbes til 2022. 

Det nye regnskabsår er begyndt og alle må gerne huske at indsende 

afregningsblanketter med det samme, så vi ikke får uforudsete udgifter sidst på året.  

 

HB 

Der har været debat om el-licensprisen og det er blevet besluttet politisk at 

licensprisen fra 2023 stiger til normalt niveau i takt med at man kan deltage i 



 

turneringen på normale vilkår. For 2022 vil prisen for el-licensen være nul kroner. 

 

Repræsentantskabsmøde / klubkonference 

Som nævnt ovenfor, vil der blive afholdt repræsentantskabsmøde lørdag d. 5. marts 

og klubkonference søndag d. 6. marts. Der er udsendt indkaldelser til 

klubbestyrelserne. 

Programmet for klubkonferencen vil udover et oplæg fra Jørgen Bitsch om sikkerhed 

i hver enkelt sportsgren og et oplæg fra Dennis Bechmann om uddannelse i de 

enkelte sportsgrene, omhandle følgende temaer: 

● Samarbejde mellem SK, SU og klubber - hvordan bruger vi vores energi 

bedst? 

● Efterårsmøder med klubberne fremover - hvordan sikrer vi et godt udbytte? 

● Turneringsplanlægning fremover - kan vi gøre det tidligere? 

● Hvordan får vi flere klubtrænere - er der et behov? 

● Hvordan får vi nye frivillige og sikrer nøgleposter - både på klubplan og 

organisationsplan 

● Rekruttering - hvordan får vi mest glæde af SPW kids? 

 

 

Talentudvalg  

Brian afholder et onlinemøde med landstrænerteamet den 19/1 og vi har inviteret 

trænerne til et fysisk møde d. 9. februar, for at tale om samarbejdet mellem SK og 

landsholdet i sæsonerne 2021 og 2022. 

 

250 ccm (HT) 

Intet nyt siden sidst - vi afventer datoer fra Svemo ift. at køre en fælles turnering. 

  

Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (MB) 

Der bliver pt. arbejdet på en “50cc” elcykel, som potentielt kan være et godt 

alternativ til nye kørere/forældre der ikke har en stærk viden om benzinmotorer. Det 

er stadig på udviklingsplan, og vi følger processen med interesse. 

Der bliver ikke fuld testbane på Motormessen i Herning, men udelukkende en stand. 

Dette er pga coronaretningslinjer ift. at deles om hjelme og køreudstyr, og det store 

arbejde der er i at spritte af og deles om udstyr. 

Hella har igen været så søde at sponsorere en masse merchandise til Speedway 

Kids, som vi kan dele ud til konkurrencer og events. 

Ift VR-filmen bliver vi desværre nok nødt til at lave nye optagelser, da lyden ikke er 

optimal på de eksisterende, og derfor ikke kan bruges til klipningen. 

 

Liga-udvalg (BB og JSB) 

Den nye hjemmeside er gået i luften www.speedwayligaen.dk og den er udviklet til 

på sigt at kunne inkludere streaming og webshop.  

http://www.speedwayligaen.dk/


 

Der arbejdes desuden med Spring Media om streaming af alle ligaens matcher via 

enten liga-hjemmesiden, en separat streamingside eller en streaming app. 

 

TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

50cc holdtilmeldingen er lukket, og det ser ud til at vi kan få en turnering med 6 hold i 

1. division og 16 hold i 2. division. 

 

Dommerudvalg/Dommerpåsætning  

Dommerseminaret rykkes til slut marts (d. 20. eller 27. marts.). Hvis det ikke kan 

lade sig gøre fysisk pga. Corona, så vil det blive afholdt online. Hanne finder en ny 

dato i samarbejde med dommerudvalget. 

 

Kursusudvalg 

Stævnelederkursus bliver ligesom dommerseminaret også rykket til en senere dato. 

Der vil også blive afholdt et stævnelederseminar, hvor dommerne vil blive inviteret til 

undervisning i og dialog om konflikthåndtering - det vil blive et krav at stævneledere 

fra Speedwayligaen deltager. Derudover vil der være IT-undervisning i udformning af 

tillægsregler og diverse. 

 

Baneudvalg 

Intet nyt siden sidst. 

 

Sikkerhed og miljø 

Vi vil i løbet af foråret kigge på hvilke konsekvenser FIM’s nye regler omkring APD vil 

få for vores klubber. 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. Sverige og Polen har allerede 

konsekvent indført A+. 

 

Vi har været i kontakt med Miljøstyrelsen, og flere kommuner kommer sandsynligvis 

til at kræve en certificeret lydmåling af 190cc og 85E for at klubberne kan få 

opdateret deres miljøgodkendelse. Når maskinerne er færdigudviklede og godkendt, 

vil der blive lavet en lydmåling af et certificeret laboratorium, som Miljøstyrelsen og 

kommunen dermed kan læne sig op ad. 

Hver enkelt klub skal selv sikre sig at maskinerne på banen har lov til at køre på 

banerne. Dette kan DMU ikke gøre.  

Så længe, at alle klubber der deltager i 3. division 85cc ikke har miljøtilladelse for 

190cc eller 85E, kan vi desværre ikke tillade at der bliver kørt turnering på de omtalte 

maskiner. Hvis der er miljøtilladelsen giver mulighed for det, så kan SK godt tillade 

træning og træningsstævner på banen.  

 

Reglements-udvalg 



 

Reglementsændringerne for 2022 er sendt til juraudvalget og afventer nu 

godkendelse. 

 

Teknisk udvalg 

Leif og Brian indkalder teknisk udvalg til et møde om 2021 og 2022 sæsonen, og en 

snak om hvem der skal have opdateret deres internationale licenser til FIM’s TK 

Seminar 

 

Internationalt 

Der er indkaldt til møde den 17/1 med Jan Stæchmann, Svend Jacobsen, Hans 

Nielsen og Brian, for en snak om hvordan vi bruger vores ressourcer bedst 

internationalt. 

 

Generelt skal internationale løb koordineres med SK, så vi opnår det bedste 

samarbejde mellem diverse officials og jurymedlemmer, og det rette udstyr står til 

rådighed, så hele DMU (klub og admin) fremstår som en professionel enhed. 

 

Nyt fra kontoret (JSB) 

Som nogle af jer måske så, så har Danmarks Idræts Forbund lavet en række 

anbefalinger til hvordan man kan inkludere forskellige kønsidentiteter i sin idræt. Der 

er 6 små anbefalinger, og man relativt nemt justere nogle småting i sin klub, så den 

bliver meget mere imødekommende for flere mennesker. Det er små ting i 

hverdagen, og det kan betyde meget for nogle.  

https://www.dif.dk/inklusion-af-forskellige-konsidentiteter-i-idraet  

 

Kommende SK-mødeaktiviteter 

Næste møde den 9/2 på Fjelsted 

Online møde d. 24. februar kl. 17. 

Repræsentantskabsmøde 5/3 

Klubkonference 6/3 

 

https://www.dif.dk/inklusion-af-forskellige-konsidentiteter-i-idraet

