
 

Dagsorden 24/02/2022 SK Speedway 

Sted: Teams 

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

Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB)   

 

Deltagere:  

 

1. Velkomst (BB) 

 

2. Ansvarsområder 

Har vi den rigtige fordeling? Vi kigger løbende på, om vi sidder med de rigtige 

ansvarsområder, og om der er behov for yderligere ressourcer nogle steder. 

 

3. Økonomisk oversigt (BB) 

Det endelige resultat for 2021 endte med et overskud på 105.672,88 kr. imod 

det budgetterede underskud på 73.888 kr. Som tidligere nævnt skulle 

pengene være brugt på forskellige projekter, og disse vil blive fortsat i 2022. 

 

4. HB (BB) 

Efter Svend Jacobsen trak sig fra Disciplinærnævnet har der kun været 1 

speedwayrepræsentant. Lone Simonsen har heldigvis takket ja til tilbuddet om 

en plads i nævnet, og vi er sikre på at hun vil repræsentere sporten godt. 

Se seneste Hovedbestyrelsesreferat på https://dmusport.dk/wp-

content/uploads/2022/02/HB-Referat-01-2022.pdf 

 

5. Repræsentantskabsmøde og klubkonference 

SK har forberedt et godt og spændende program til rep.mødet og 

klubkonferencen og vi glæder os til at se de tilmeldte. Vi kan ikke understrege 

vigtigheden af disse møder, da det er her klubberne har mulighed for at ytre 

ønsker og ideer for fremtiden i speedway. 

 

6. Talentudvalg (BB) 

Landstræner teamet var inviteret med til SK møde den 9/2. Desværre blev 

mødet udskudt pga. sygdom, så vi mødes i stedet d. 29. marts. 

 

7. 250 ccm. (HT) 

Der er ved at blive lavet en tilmelding til hvilke løb de danske kørere kan 

deltage i, så der kan laves en plan sammen med svemo. 

  

8. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids (MB) 

Speedway-Kids deltog med stor succes på motormessen i Herning. Det blev 

desværre uden testbanen af hensyn til smitterisikoen når testkørerne skulle 

https://dmusport.dk/wp-content/uploads/2022/02/HB-Referat-01-2022.pdf
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deles om hjelme osv. 

 

9. Liga-udvalg (BB, JSB) 

Der er møde i Ligabestyrelsen den 3/3, hvorefter der vil blive meldt relevante 

nyheder ud. 

 

10. TA/IT/DT/Kalender-udvalg. (HT) 

Kalenderen er udsendt den 22/2 og Thorkild er begyndt at oprette løbene i 

løbskalenderen. 

 

11. Dommerudvalg/Dommerpåsætning (HT) 

Dommerkalender for ligaen er lavet og der arbejdes på resten af kalenderen. 

 

12. Kursusudvalg (HT) 

Der er kommet flere kurser på portalen, og vi opfordrer alle til at se om der er 

noget relevant under opsejling https://kursus.dmusport.dk/kurser   

Der vil blive afholdt et stævnelederseminar d. 9. april med fokus på 

konflikthåndtering, med en ekstern underviser. Det er ikke et krav at deltage, 

men det er en fantastisk mulighed for at lære noget, som man kan bruge i 

mange situationer, så vi opfordrer alle stævneledere og dommere til at 

deltage.  

 

13. Baneudvalg  

Der er ved at være styr på programmet for banesyn. Der mangler lige de 

sidste tilbagemeldinger, og så kan vi melde programmet ud. 

Der er indsamlet gennemsnitshastigheder for de fleste 500cc baner, og de 

fleste skal have kategori A+ eller A airfence næste gang de skal skiftes. Dette 

er et FIM krav fra 1. januar 2023. 

 

14. Sikkerhed og miljø 

Intet nyt siden sidst. 

 

15. Reglements-udvalg 

Reglementet er blevet offentliggjort, og der har efterfølgende været et par 

forslag, som skal vurderes. 

Der skal tales om hvilke klasser der må træne sammen, og om det 

overhovedet skal være tilladt. Uanset hvad der besluttes, er det 

træningslederens opgave at sørge for at der ikke opstår farlige situationer når 

kørere med forskellige niveauer træner sammen. 

Det er blevet besluttet at indføre startboks i Speedwayligaen fra 1. juli 2022, 

og for resten af 500cc banerne fra 1. marts 2023. Startboksen skal sikre en 

vilkårlig tid fra grøn lampe til snoren går op. Boksen skal være forseglet og 

https://kursus.dmusport.dk/kurser


 

købes igennem Sportskommissionen, så vi sikrer at det er det samme system 

som FIM bruger. Derudover er vi blevet lovet en god pris, når vi køber til et 

helt forbund, og denne besparelse kan komme alle klubberne til gode. 

Når vi modtager startboksene, så vil der komme yderligere information. 

 

16. Teknisk udvalg 

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

så der kan blive evalueret og planlagt opgaverne for udvalget. 

Per Wiekhorst tager på FIM’s TK Seminar i weekenden, for at få en FIM 

senior licens. 

 

17. Internationale udvalg 

Der er blevet afholdt 2 gode møder med Jan Stæchmann, Svend Jacobsen, 

Hans Nielsen, Hanne Thomsen, Jørgen Bitsch og Brian, for en snak om 

hvordan vi bruger vores ressourcer bedst internationalt. 

Der vil efter behov blive afholdt lidt flere møder fremover, som udgangspunkt 

før og evt. efter møderne i de internationale udvalg, da dette giver et godt 

samarbejde mellem Danmark og de internationale udvalg. 

 

18. Projekter 

500R-gruppen har afholdt et møde for interesserede kørere, og de vil prøve at 

koordinere nogle træninger. Der er umiddelbart ca. 13 kørere. 

190cc og El skal have lavet lydmålinger, for at kommunerne kan give 

permanent tilladelse til kørsel på banerne og der vil blive planlagt datoer 

snarest muligt. 

 

19. Kommende møde aktiviteter 

a. Repræsentantskabsmøde 5/3  

b. Klubkonference 6/3 

c. SK fysisk møde med deltagelse af Landstræner teamet d. 29. marts i 

Fjelsted 

d. SK møde Lørdag april/maj (Jesper laver en doodle) 

 


