
 

 

Dagsorden 20/4/2022 SK Speedway 

Sted: Teams 

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

Bergenhagen (MB) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

Deltagere: BB, HT, MB og JSB - afbud fra LP 

 

1. Velkomst 

Brian bød velkommen til online mødet. Vi håber at et af de næste møder kan 

blive med fysisk fremmøde. 

 

2. Punkter fra sidste referat  

Der har været afholdt et godt og konstruktivt opsamlingsmøde med SK og 

Landstræner-teamet, hvor vi bl.a. drøftede samarbejde og ansvarsområder. 

Det er tydeligt at det giver et bedre samarbejde, når vi kan holde 

regelmæssige statusmøder, så det vil blive gentaget i løbet af sæsonen. 

 

3. Sportskommissionen 

Sportskommissionen er udfordrede på det stigende antal koordinerende 

opgaver, og vi eftersøger derfor en eller flere ekstra ressourcer, som synes at 

det interessant at deltage i videreudviklingen af Dansk Speedway. Vi har ikke 

lagt os fast på nogle specifikke opgaver, så hvis du har nogle 

interesseområder, som du godt kunne tænke dig at udvikle yderligere, så tag 

endelig kontakt til Brian Berthelsen på bb@skspeedway.dk  

 

4. Økonomisk oversigt 

Vi har fået regnskabet for første kvartal, men budgettet er dog ikke oprettet 

endnu, så der kan sammenlignes, men det ser ud til at vi er på sporet, og der 

har heller ikke været nogle uforudsete udgifter endnu. 

Licenstal opdateret 31/3-2022 

 



 

 
 

5. HB 

Der blev afholdt Hovedbestyrelsesmøde den 19/4, referatet er endnu ikke 

kommet, men vil være at finde på DMU’s hjemmeside en af de kommende 

dage. 

 

6. Talentudvalg  

Der er blevet afviklet to landskampe mod Sverige siden sidst, og der er kørt 

kval til EM og VM for juniorer og seniorer. 

Ved kommende møde med SK og Landstrænerne vil der blive aftalt hvem der 

har hvilke opgaver ifm. løbsplanlægning og løbsafvikling. 

 

7. 250 ccm 

Første løb i den fælles nordiske turnering er i den første weekend i maj, og vi 

glæder os til samarbejdet med Svemo, hvor vi får mulighed for at møde nogle 

nye talentfulde kørere, der forhåbentlig kan give vores egne kørere lidt 

udfordringer. 

Næste løb er d. 21-22 maj i Glumsø. 

  

8. Licens/Rekrutteringsudvalg/speedway kids 

Ikke så meget nyt siden sidst. SPW Kids var i Blokhus sammen med Brovst 

Speedway Klub og arrangementet gik supergodt og klubben var rigtig glade 

for besøget. Der er møde i næste uge, hvor der vil bla vil blive kigget på om vi 

skal deltage i byfesten i Gørding. 

 

9. Liga-udvalg 

Der blev afholdt møde med direktørerne den 26/4, for at følge op på første 

runde og kigge på hvad der skulle ændres til anden runde. 



 

Der har været lidt udfordringer i opstarten af streamingen med Spring Media 

og deres leverandør, StayLive. Dette er naturligvis ikke acceptabelt, og der er 

en løsning på vej for dem der har haft udfordringer. Spring Media beder i 

øvrigt om at man skriver direkte til supporten på kontakt@staylive.se hvis man 

oplever problemer, da de fleste fejl kan løses med det samme. 

Der er solgt TV-rettigheder til Jydske Vestkysten og Premier Sports i England, 

hvilket er superpositivt, så ligaen kan komme bredere ud og klubberne får 

mulighed for at promovere deres sponsorer i højere grad. 

Der er lavet et samarbejde med GoDream om gavepakker med 

speedwaybilletter, så det nu vil være muligt at give entre som gave. 

 

10. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

SMK har trukket deres ene 50cc hold fra turneringen i 2 div. og FSK har 

trukket deres 2. div. 500cc hold, hvilket naturligvis er ærgerligt, men vi kan og 

vil heller ikke presse nogle til at køre, der ikke har lyst.  

For tiden varetager Thorkild de opgaver, som han har ressourcer til i 

turneringsadministrationen, men han vil være fuldtidssygemeldt fra d. 3. maj 

og i en periode. I skal nok høre mere, når han er klar igen. 

 

11. Dommerudvalg/Dommerpåsætning  

Der blev afholdt et opstartsmøde inden ligaen gik igang, og der er indkaldt til 

et opfølgningsmøde med a-dommerne på tirsdag d. 3. maj. 

 

12. Kursusudvalg 

Hanne kontakter HOSK ift et stævnelederkursus, og Brian kontakter HOSK ift 

G-licens kursus? Kurserne vil også komme i kursuskalenderen, og vi skriver 

nok også lige en reminder ud når der bliver oprettet et. 

 

13. Baneudvalg  

Alle baner er synet, på nær 

a. HMS, der vil vende retur når de er klar.  

b. ODIN, den blev der lavet syn på i går til 85cc, når de punkter der er 

anført i banesynsrapporten er opfyldt. Derudover har Odin søgt om at 

træne 500R på banen med 2 kørere ad gangen. Denne ansøgning er 

SK igang med at behandle. 

 

14. Sikkerhed og miljø 

Intet nyt siden sidst 

 

15. Reglements-udvalg 

Der vil komme lidt små opdateringer i reglementet i de nærmeste dage. 

 

mailto:kontakt@staylive.se


 

16. Teknisk udvalg 

Der vil i den kommende tid blive kigget på hvordan vi får løftet kvaliteten af TK 

arbejdet ved løb, da vi i øjeblikket ser mange speedway maskiner, som ved 

tidligere løb, er godkendt med fejl. 

a. Potter som er både 5-7 år gamle, er godkendt ved løb, på trods af 

reglementet siger 4år! 

b. Olieopsamlere som mangler proppen, eller hvor man har boret hul. 

Olieopsamling skal være intakte og kunne opsamle den olie der 

kommer! 

c. Det er kørerens ansvar at maskinen overholder reglementet og den 

tekniske kontrol skal sikre at vi overholder det! 

Der vil i den nærmeste fremtid desuden blive kigget på påsætning af TK til 

internationale løb. 

 

 

17. Internationale udvalg 

a. Intet nyt siden sidst 

 

18. Status på El-speedway og 190cc 

Der er blevet lavet lydmåling på el og 190cc i Glumsø, og tak til alle 

involverede i at få det til at lykkes. Vi afventer nu rapporten fra Gustav Bruun, 

så målingerne kan komme i Miljøstyrelsens bilag, og kommunerne dermed 

kan udregne miljøtid på de enkelte baner. 

El har deltaget i løb i Glumsø, og vi afventer en rapport fra Michel Riis og co. 

Hvis der er nogle deltagere i løbet, der har input, så må I gerne kontakte SK 

med feedback. 

190cc cyklen, som vi tester for Discovery er pt lånt ud til Slangerup Speedway 

Klub. 

 

19. Nyt fra klubber/sportsudvalg 

Intet nyt siden sidst 

 

20. EVT. 

Vi har nedskrevet nogle retningslinjer for børn og familiemedlemmer. Disse vil 

blive sendt ud sammen med referatet. 

 

21. Kommende møde aktiviteter 

a. 16/5 Teams - 17.00-19.00 SK - 19.00 SK+ landstrænere 

b. 16/6 Teams - 17.00-19.00 SK - 19.00 SK+ landstrænere 

c. 15/8 Teams - 17.00-19.00 SK - 19.00 SK+ landstrænere 

 


