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Referat Klubkonference Speedway 2023 

Tid: 5. marts 2023 kl. 9.00 

Sted: Comwell Bygholm, Horsens 

Referent: Jesper S. Bergmann (JSB), DMU sekretariat 

SK: Mette Bergenhagen (MB), formand. Niki Strandholdt (NS), næstformand. Kenneth Kruse Hansen (KKH), 

medlem. Charlie Møller (CM), medlem. Hanne Thomsen (HT), medlem. 

13 ud af 20 klubber var til stede. 

Afbud fra: Brovst, Fredericia, Grindsted, Munkebo, Silkeborg, Odin og Sæby 

 

Velkomst v. Mette B 

 

Information om Sportskommissionen (SK): 

SK har konstitueret sig med Mette som formand og Niki som næstformand, og Hanne, der var valgt som 

suppleant, indtræder som mening medlem af SK. Dette er gældende frem til næste 

repræsentantskabsmøde. 

Niki, SK: Den nuværende SK har konstitueret sig, fordi den anden løsning med indkaldelse til Ekstraordinært 

rep.møde, ville have udskudt SK-arbejdet i hvert fald 1 måned, og vi frygtede at det ville være ”spild” af tid, 

da det må anses som usandsynligt at der ville komme en ny formandskandidat i den mellemliggende tid. 

Det nye SK vil prioritere at afvikle 2023 sæsonen, og derefter skal det nye SK fordele ansvarsområder. 

Dernæst skal der involveres flere personer i udvalg til at løfte de mange opgaver. Der skal laves en 

langsigtet strategi og plan for hvordan dansk speedway skal udvikle sig. Det er vigtigt at disse input kommer 

i samarbejde med klubberne. Alle klubber skal have ejerskab over denne proces, da det ellers ikke vil 

lykkes. 

Kenneth Emil, Herning: Er det muligt at gennemgå vedtægtspunktet, så alle er enige om hvad der foregår? 

Jørgen Bitsch: gennemgik DMU’s vedtægter §14 stk. 6. Med dette køber vi noget tid indtil der er nogle der 

har et bedre bud på en formand, og samler den fornødne opbakning til at anmode om en nyt rep.møde. 

Dennis, Holsted: Mette, kan du godt få det til at hænge sammen med formandsjobbet i klubben? Det er et 

stort arbejde. Jeg sidder selv som formand, og jeg synes at jeg har rigeligt travlt. Og er det egentligt ok at 

være formand for en klub og SK? 

Niki, SK: Vi må bare erkende, at mange af os har flere forskellige kasketter på, og vi er simpelthen ikke nok i 

sporten til at undgå dette. Vi har nu udvidet SK, og vi håber på at flere personer kan løse og fordele disse 

opgaver. Vi skal have bredt opgaverne ud på nogle udvalg, og det skal ikke være formanden der løser det 

hele. SK skal lave noget og nogle udvalg skal løse noget. Forhåbentlig bliver formandsposten dermed også 

lidt mere attraktivt, og vi ønsker jo alle at det skal være sjovt at være med til at drive sporten. 

Jørgen Bitsch: Det er naturligvis vigtigt, at vi alle er opmærksomme på inhabilitet, og der skal man selv være 

skarp på hvilke opgaver man ikke skal deltage i. Vi er alle dybt involverede i alt muligt. Det er meget vigtigt 

at vi er åbne og får bredt opgaverne ud så vi ikke mister noget vigtigt, hvis en person forsvinder. 

Mette, SK: Jeg ville gerne have stillet op som formand, men i og med at Erik ville stille op, var der intet 

behov for kampvalg, og da Erik trak sig, var det for sent at ændre kandidatur. 

Erik Vinther præsenterede herefter sin motivation for formandskandidatur, og hvorfor han trak sig igen, da 

det gik op for ham, at med et lederjob i erhvervslivet og en lederstilling i sport, så var der ikke nok timer i 

døgnet. 

  

Herefter fulgte en kort præsentationsrunde af deltagerne i klubkonferencen. 

Her meddelte Thorkild Vestergård (TV) at han ville stoppe i turneringsadministrationen samt kalender- og 
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reglementsudvalget. TV har ikke tro på at den nystiftede sportskommission kan magte samarbejdet med 

udvalgene og har derfor ikke lyst til at fortsætte med det store arbejde, som han ellers har løftet. 

Efter en kort dialog og invitation til forsoningsmøde forlader TV klubkonferencen med applaus for mange 

års tro tjeneste. Vi ønsker TV det bedste fremover, og takker for hans store bidrag til sporten. 

 

Der fulgte nu en snak om hvorfor Thorkild stopper: 

Niki, SK: Godt bekendt med at TV ville stoppe med den nye sammensætning af SK, men vi syntes at det ville 

være forkert at SK skulle træffe beslutninger ud fra enkeltpersoners holdning. Enkeltpersoner skal ikke 

udpege retningen for SK, det skal klubberne, for ellers så stopper det aldrig. Vi må gøre hvad vi kan og vi 

skal nok få det til at virke på sigt. Ingen er uundværlige, og SK skal ikke styres af trusler. Ærgerlig over TV’s 

beslutning, og vi er åbne for at tage en snak med TV om hvordan vi kan arbejde bedre sammen. Ingen skal 

tvinges til noget som helst, og vi inviterer til en dialog om hvordan. Dette tilbud står også ved magt i 

fremtiden. 

KKH, SK: Vi er enormt kede af, at TV trækker sig allerede uden at han ved hvordan SK arbejder, men 

medmindre vi har lyst til at sinke sporten i et par måneder, så bliver vi jo nødt til at konstituere os nu og 

komme videre. 

 

 

Rekruttering og fastholdelse (se vedhæftede præsentation) 

V. Erik Vinther tog ordet på vegne af rekrutteringsudvalget.:  

Vores hjerne arbejder i vaner, så vi skal nogle gange rystes lidt, for at kunne se noget nyt. Er vi bange for 

frafald i frivillige og aktive. Hvordan får vi de frivillige til at blive i stedet for at gå? Husker vi at bede om 

hjælp i tide, i stedet for at smutte når vi ikke orker det mere? 

Hvad skal der til for at styrke sporten? Frivillige og kørere – i første omgang er det de frivillige der skal 

fokuseres på. 

Vi skal til at arbejde med en kultur hvor alle byder ind på opgaven. Alle ligaklubber skal byde ind med 

arrangementer og åbent hus, der prioriterer ungdomsarbejdet. Vi håber på at hver klub udpeger en person 

der vil være ansvarlig for det, og så er det vigtigt at det ikke er ”DMU” der siger, at man skal, men at det er 

repræsentantskabet der i fællesskab beslutter hvad vi skal arbejde videre med 

Det er fx ikke altid, at det er et åbent hus der virker. Nogle steder har det hjulpet at have fokus på den 

lokale synlighed, så omegnen ved at man eksisterer. 

 

Her fulgte en kort dialog om eliten og bredden, og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at rekruttere.  Ved 

ligaløbene har vi allerede publikum på stadion, men publikum ved jo godt at speedway findes, så er det dér 

man skal fokusere?  

Nogle klubber viser at det kan godt lade sig gøre at rekruttere i ligaregi. Men det er vigtigt at se på flere 

forskellige aspekter af rekruttering, og ikke kun gøre en ting ad gangen. 

Skal vi lave en rekrutterings og en fastholdelsesmanual med 10 gode punkter? 

Er det realistisk at finde en person fra hver klub der gerne vil arbejde med dette. Hvem er med på dette? 

Ved håndsoprækning bakkede alle op om at mødes til et rekrutteringsmøde. 

 

Præsentation af rekrutteringsgruppens medlemmer, og at den mødes midt i april. 

Det vigtige for gruppen er, at den er ide-baseret, så det ikke bliver diktater oppefra. Der kommer ingen 

”endelige” løsninger, men inspirationer og anbefalinger til hvordan man undgår at skræmme folk væk. 

Kan vi undersøge hvorfor folk stopper? Hvordan gør vi det? Er det fx en god ide med en kort folder om hvad 

nye medlemmer kan forvente af sporten? 
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Kenneth Emil fra Herning gennemgik herefter nogle af de ting, som har hjulpet Herning i at få en stor vækst 

i medlemmer.  

Nogle få punkter herfra:  

1. Kaldte åbent hus for børnenes dag med grill og is. 

2. Brugte 500kr på FB marketing.  

3. Reklamerede i alle lokale FB grupper i en radius på 50 km fra Karup.  

4. Fik mails på alle, og fulgte op samme aften. 

5. Det er ikke alle der vil køre løb, og det skal der også være plads til.  

6. Husker at ringe til folk der ikke har været der til en træning.  

7. Have nogle unge til at styre Instagram og TikTok – nogle der ved noget om det… 

8. ALLE medlemmer tæller – også støttemedlemmer, og det er ikke sikkert at de kommer i klubben, men 

måske gør de det på sigt. 

9. Leje/låne lokaler og faciliteter ud til jagtklubber, politi, pensionister osv. De behøver ikke at betale, men 

det skaber opmærksomhed om klubben og måske køber de lidt i klubhuset. 

10. Lavede en lille velkomstfolder med en masse små tips og trick plus nogle beløb på hvad man må 

forvente af udgifter til at starte med. 

 

Tak til rekrutteringsudvalget for en flot præsentation og nogle gode initiativer. Der vil blive fulgt op med en 

invitation til et møde for alle klubber. 

 

50cc fremtiden og struktur (se vedhæftede præsentation) 

v. Christian fra Skærbæk. Præsenterer på vegne af udvalget. 

Efter mødet for alle klubber i Fredericia, blev udvalget etableret for at kigge grundigt på 50cc turneringen, 

for at se om man kunne skabe en struktur, hvor der også skulle være plads til folk der ikke ville konkurrere i 

en fuld turnering. 

Alle medlemmerne i udvalget har børn i 50cc og føler at de dermed også bør bidrage til at udvikle 

turneringen, med det overordnede formål at fastholde 50cc-kørere. 

Præsentation af ideer til Fairton Cup. Den skal fortsætte uforandret i 2023, så fokus var på 2024 og frem. 

Alle inviteres til at deltage i møder om hvordan strukturen skal være fremover. (Se slide). 

Der blev præsenteret forskellige ideer og klubberne havde mulighed for at komme med input. 

Der er en lille frygt for at lægge fairton stævner i forlængelse af turneringsstævner, da det vil blive nogle 

lange dage for klubber og officials. Så kan vi finde på andre løsninger? 

Udvalget anbefaler også at man overvejer behovet for snit i de mindste klasser. Mange vil hellere køre 

sammen med dem man kender – det er vigtigere end at vinde eller ej. 

En mulighed kunne også være en holdturnering, så de knap så gode, kan lære af de bedre kørere, og skabe 

lidt holdånd. Der er pt ikke nok kørere til hold, så man kunne evt. overveje regionshold, hvor flere klubber 

går sammen, hvilket også kan skabe andre synergier. 

Kenneth Emil, Herning: Det gode ved weekendløb er at man får kørt noget spw, når man endelig er 

kommet afsted til en anden bane. Ulempen er at det er en lang weekend. Stor fortaler for en lang lørdag, 

hvis det kan hænge sammen med miljøtid. 

 

Herefter fulgte en snak om mulighederne for åbne turneringer eller stævner med træning a la Kids Cup i 

Cross, hvor man samler point sammen til et hold, men ikke er tvunget til at deltage i hele løbsserien. Evt. i 
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en opsætning, hvor man skal pille et par resultater ud af den samlede stilling, så man kan slette de 2 

dårligste resultatet.  

Her gled samtalen over i en snak om synlighed i rekrutteringsarbejdet, og hvordan vi får aktiveret alle 

klubber, men også speedwaykids igen. MB fortalte at Speedway kids er ved at etablere sig igen efter at 

Karin desværre måtte holde en pause. Richardt Detlefsen har overtaget arbejdet, og MB er i kontakt med 

ham. Der findes desuden en Speedway Kids trailer med pavilloner og skilte. Denne kan altid lånes til messer 

osv. Det er her vigtigt at pointere at Spw kids ikke udfører arbejdet for klubberne, men at de gerne vil 

assistere klubberne. 

Slutteligt var der en kort forklaring af hvad ATK-træneruddannelsen indeholder samt en stor opfordring til 

klubberne om at stille trænere til rådighed – især for nye medlemmer. Det er ikke sandsynligt at nye 

medlemmer ved hvordan man dygtiggør sig i en sport uden struktureret træning. Man kan evt. bede sine 

85cc kørere om at give tips til sine 50cc kørere. Der er en stor tradition i dansk sport for at have trænere fra 

niveauet over hvor man selv er.  

Der vil desuden blive arbejdet videre med at samle et korps af tidligere kørere der kunne være interesseret 

i at give en struktureret træning en gang imellem. 

 

Herefter fulgte en kort præsentation af et forslag til et nyt medlemsadministrationssystem. Sekretariatet 

arbejder videre med det, for at få afklaret nogle basisfunktioner, hvorefter Slangerup og Herning gerne vil 

komme med input, i stil med Fjelsteds input tidligere. Det er vigtigt at understrege at det udelukkende er til 

medlemsadministration, og dermed ikke en ny løbskalender eller turneringsadministration. Disse skal 

opdateres på et senere tidspunkt, men det er både dyrt og avanceret, og der er desværre ikke nogen 

standardsystemer at vælge imellem. 

Vi sluttede af med at takke hinanden for den gode dialog, og vi glæder os til at komme i gang med 

sæsonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


