
 

 

Referat SK Speedway d. 1. december 2022 

Sted: Teams 

Inviterede: Leif Petersen (LP), Hanne Thomsen (HT), Mette Bergenhagen (MB), 

Thorkild Vestergård (TV), Jørgen Bitsch (JB) og Jesper Søe Bergmann (JSB) 

 

Deltagere: HT, MB og JSB 

 

1. Nyt fra Hovedbestyrelsen 

Medlemskabet af DMU bliver gratis for officials fra 2023, så vi opfordrer alle 

klubber til at følge trop og gøre medlemskabet gratis for officials. Dette er 

også en mulighed for at få familiemedlemmer til at melde sig ind som gratis 

medlemmer af klubben, da det kan give mere i støtte til både klubben og 

DMU. Hvis man skal have kørerlicens, så skal man stadig have et kategori 1 

medlemskab. 

For at stoppe forureningen af vores baner vil Danmarks Motor Union fra 2023 

ikke tillade brug af afrivningsglas uden opsamling. Dette vil blive tilføjet i 

kommende reglement og er gældende for både danskere og udlændinge. 

 

2. 250cc og 500R 

Hanne indkalder til informationsmøde d. 15. december i Elbohallen vedr. 

Skiftet fra 85cc til 250cc/500R, og mulighederne forbundet med dette skifte. 

  

3. TA/IT/DT/Kalender-udvalg 

d. 7. december er der kalendermøde om 2023. Når kalenderen er godkendt 

internt, vil den blive sendt til gennemsyn hos klubberne. 

 

4. Dommerudvalg/Dommerpåsætning 

Der vil blive afviklet dommerseminar d. 4. februar.  

 

5. Baneudvalg  

Hvordan sikrer vi korrekt monteret airfence? Vi har set en række uheld her i 

2022, hvor kørerne glider ind under airfence. Leif sørger for at der bliver sendt 

en vejledning ud til alle klubber, og at det bliver tjekket at sektionerne ikke 

sidder for højt monteret ved banesyn samt før løb. 

  

6. Sikkerhed og miljø 

Som nævnt i pkt. 2 vil afrivningsglas uden opsamling blive forbudt fra 2023. 

Dette tiltag er taget for at sætte en stopper for mængden af plastic som vi 

efterlader på banerne. Dette vil blive ændret i speedwayreglementets afsnit 

4.3. 



 

 

7. Reglements-udvalg 

Sikkerhedstesten v. licenskøb bliver opdateret til 2023.  

 

8. Kommende mødeaktiviteter 

Der er inviteret til info-møde/spørgetime klubmøde onsdag d. 14/12 kl. 20 på 

teams. Alle er velkommen til at deltage og stille alle mulige spørgsmål. Hvis 

man indsender sit spørgsmål på forhånd, så er der bedre mulighed for at SK 

har et svar klart. 

 

 


