
 

 

Dagsorden 13/10/2022 SK Speedway 

Sted: Teams 

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) 

og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

1. Velkomst 

Brian bød velkommen til mødet. 

Brian har valgt at stoppe i Sportskommissionen til marts, da han har valgt at 

prioritere sin fritid anderledes fremover, derfor opfordres klubberne til at kigge 

efter erstatninger for både ham og Leif i deres netværk. 

 

2. Status turnering - se udsendte skema 

a. 50cc - 2023 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe angående alternativer til 2. 

division. Et konkret forslag skal være SK i hænde senest 30. 

november, med antal af kørere og niveauer. 

I princippet er alle muligheder i spil, så længe arbejdsgruppen kan 

argumentere for at løsningen er den bedste for 50cc og at der er 

kørere til det. 

Hvis man ønsker at deltage i turneringsplanlægningen for 2023, skal 

man kontakte Mette Bergenhagen hurtigst muligt på 

mb@skspeedway.dk  

 

b. 85cc 

I 85cc 3. division aftaler Mette en plan med Thorkild, og den kommer 

senest ud efter weekenden. 

 

c. 500cc status 

I 500cc holdes der fast i det allerede udsendte, for at bibeholde 

talenterne i 1. division. Snittet bliver på max. 28. i 1. division. 

 

 

3. 500R  

For 2023 vil 500R reglerne se således ud. Beslutningerne om at fastholde 

aldersgrænserne skyldes at 500R har flere HK end en 250cc maskine. I løbet 

af 2023 skal der kigges på om bøsningen skal gøres mindre. 

Der må ikke køres løb med 250cc og 500R sammen af ovenstående årsag. 
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500R - 2022 

Licens 500R 

Alder 14+ 

Teknisk:  

Maskine 500cc som overholder teknisk 
reglement for 500cc maskiner 

Bøsning 27mm købes hos Lars Åge (LN 
Racing) 

Tænding Standard 

Karburator Skal være med svømmerventil 

Lydpotter Samme krav som Old Boys 

  

Oprykning til 500cc Alder 16 år 

  

Baner Køres på 500cc bane med airfence 

  

Sanktioner Kørsel uden bøsning straffes som at 
køre uden licens 

  

Træning Må træne med 250cc og 500R 

  

Danmarksturnering ingen 

  

Løb Der må køres løb for 500R. Ingen løb 
med 250cc og 500R sammen 

 

 

4. Kommende møder 

a. Mandag d. 17/10, hvor der træffes beslutning om El og 190cc 

 


