
 

 

Referat fra møde i SK Speedway 14/08/2022  

Sted: Severin, Middelfart 

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

Bergenhagen (MB), Thorkild Vestergård (TV) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

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

Thorkild Vestergård (TV) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

1. Status 

a. Nordjysk Elite Speedway har trukket sig fra ligaen. Det har medført en 

del arbejde i dels at blive enige om “ånden” i reglementet og dels alt 

det administrative i at få slettet point, kørerpoint og matcher, så DT-

systemet passer, uden at betalte løbsafgifter og dommerrapporter 

bliver påvirket. Vi er nu i mål med den del, og der skal nu vurderes om 

reglerne skal opdateres. 

b. Mødet om speedways fremtid d. 1/9 er flyttet til d. 27/9, da det pga. 

aflysningsmatcher, endte med at ligge i en meget travl uge. 

c. Brian deltager i et el-speedwaymøde i FMK d. 15/8 med Miljøudvalget 

og Michel Riis. Det forventes, at der kan skabes fremdrift i projektet, så 

der kan komme nogle maskiner ud i klubberne. 

d. Der afholdes møde med SK, Sportschefen og landstrænerne d. 15/8 kl. 

20 på Teams. 

  

2. Leif genopstiller ikke til Sportskommissionen til næste 

repræsentantskabsmøde. Derfor vil SK allerede nu stille og roligt overtage 

Leifs opgaver. Leif færdiggør de opgaver, som han sidder med lige nu, men 

fx. reglementet og banesyn skal vi finde en anden tovholder til. 

 

3. Ansvarsområder 

Hovedformålet med dagens SK-møde var at kigge på hvilke ressourcer der er 

behov for i SK og udvalg, så vi kan søge målrettet efter nogle frivillige til at 

løse de opgaver. Resultatet af denne gennemgang vil blive fremlagt hen over 

efteråret, hvor der vil blive lavet søgt efter kandidater der har lyst til at hjælpe 

med at genopbygge dansk speedway. 

 

4. TA opgaver 

a. Thorkild Vestergård løfter rigtig rigtig mange opgaver, og det kunne 

være dejligt at få fordelt nogle af opgaverne lidt ud. Thorkild vil bruge 

det næste stykke tid på at tænke over hvilke opgaver der kan aflastes 



 

og om der er nogle oplagte personer til nogle af de roller, der kunne 

være en mulighed. 

 

5. Årshjul.  

Der blev kigget i årshjulet, og alle må gerne gennemse det i ro og fred 

derhjemme, så vi kan få det opdateret. Årshjulet er et super værktøj til at 

huske at få løst de faste opgaver i sportskommissionen. I samme forbindelse 

aftalte vi hvem der tager sig af sæsonens resterende opgaver. 

a. Afslutning af sæsonen (Hanne Thomsen) 

b. Planlægning af 2023 turnering 

Der er planlagt turneringsmøder her i august, og MB afholder 50cc d. 

30/8 og 85cc d. 23/8. HT afholder 500cc møde d. 29/8. 

I forlængelse af turneringsmøderne, vil der blive afholdt SK møde 

online d. 7/9 kl. 17 med beslutning om turneringsform i 2023. Her 

deltager Thorkild også. Til dette møde vil der blive lavet et skema over 

de forskellige klasser og divisioners turnering i 2023, og dette skema 

forventes udsendt ultimo september. Vi anbefaler derfor klubberne at 

vente med at lave hold indtil turneringen er planlagt. 

 

6. Kalender 

a. Kalendermøde vil blive afholdt i slutningen af november, når de 

internationale løb er fastlagt. Hanne Thomsen indkalder TV, HT, 

Torben og SA. 

b. Første udkast til klubgennemsyn forventes udsendt i januar, når der 

har været tilmeldingsfrist for 50cc. Derefter kan der tilmeldes 

træningsstævner. 

c. Endelig kalender forventes udsendt inden d. 15. februar. 

d. Løbskalenderen forventes opdateret i løbet af marts måned. 

e. Ib fra Ligaens turneringsadministration laver ligakalenderen, når han 

ved hvor mange hold der deltager og hvornår DM bliver afholdt.  

7. Reglement (hvem skal involveres) 

a. Involverede i speedwayreglementet: TV, BB, JSB er tovholdere 

i. Bjarne Sørensen, Teknisk udvalg, dommerudvalg og 

ligabestyrelsen inviteres til møder med input. 

b. Reglementsændringer skal godkendes af SK og Juraudvalget 

c. Forventes udsendt efter 50cc tilmeldingsfristen d. 1. januar. 

d. Lige pt afventer vi ligareglementets rettelser ift. beregning af snit til 

“kategorisering” af hold i 2023. 

e. Der skal opbygges en samlet forståelse af hvordan man vurderer hvem 

der skal kvalificeres ifm. EM/VM kval, hvis der fx kommer afbud efter 

kvalifikationen. 

8. Kursus planlægning (hvem skal involveres) 



 

a. Hanne kontakter Poul Erik ift. et dommerkursus. Derudover 

planlægges der det fulde udbud af official-kurser i vinterpausen. 

  

9. Sikkerhed og miljø 

Leif arbejder på en instruks i at montere Airfence/kick board korrekt, så man 

mindsker risikoen for at kørerne kan ryge under puden og ramme hegnet. 

 

10. Kommende mødeaktiviteter 

Næste møde er online d. 7. september kl. 17. 

 


