
Midtsjællands Sports Motorklub                 

Generalforsamling 30. november 2016 
 

Hovedformandens beretning: 

 
Den 17. februar 2016 kunne vi i MSM fejre 90 års jubilæum. Denne dag blev forbigået i stilhed, så 

vi må håbe at de medlemmer der er om 10 år, vil fejre klubbens 100 år jubilæum. 

 

Jeg prøver som hovedformand at følge med i alle 3 afdelinger, hjælper når der mangler en officials 

på en eller anden post. Jeg prøver at følge med i udviklingen hos speedway og cross samt deltager i 

nogle af bestyrelsesmøderne, dog har det i år knebet med tiden, så det er ikke blevet til så meget 

motorløb. 

 

Medlemstallet er pr. dags dato  208, en fremgang på 6 medlemmer.  

De sidste 5 – 6 år har medlemstallet været ret stabil, det ene år lidt fremgang, næste år lidt tilbage.  

 

Medlemstallet fordeler sig med 4 automedlemmer, en tilbagegang på 2. 

82 speedwaymedlemmer (en fremgang på 2) og 122 crossmedlemmer (en fremgang på 6).  

 

Af kørerlicenser har vi 72 med cross licens og 27 med speedway licens. 

 

Officials licenser fordeler sig med 40 i cross og 82 i speedway.   

 

De 2 afdelinger (cross og rundbane) har gjort et virkeligt stort arbejde i det forløbne år, men det vil 

jeg lade de 2 formænd fortælle om. 

 

  

Regnskabet kommer ligeledes fra de 3 afdelinger. 

 

 

Til slut vil jeg takke alle for et godt samarbejde i klubben. 

Nu kommer jeg jo ikke til alle møder og løb, men jeg fornemmer at der er en god og kammeratlig 

stemning overalt. 

 

Torben Lynggaard - Hovedformand.  
 

 

 

Crossformandens Beretning 2016 
 

Velkommen til 

Endnu et år er gået på ”Slotten” 

Vi har igen i 2016 knoklet og der kan ses store forandringer på banen, startområde er flyttet, 

kørselsretningen er vendt, hop tilpasset, metervis af hegn er der sat op og det ser bare super ud. 

En kæmpe tak til I der har været med til at få tingene til at ske.  

Ombygningen betyder at vi nu er så langt nede i lyd tryk/ fuldgas på vores bane at vi har plads nok 

til vores træninger og der med 99,9 % sikkerhed ikke mere skal afvises kører til vores træninger. 

Vi har igen i 2016 afviklet super fine løb med stor ros fra alle juryen dommere og stævneledere og 

her fra en kæmpe tank for jeres hjælp til disse løb. 
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2017 bliver året hvor vi lige trække vejret og får lidt ro på, vi har søgt og fået 3 løb i 2017 

Vi hr et par projekter som vi skal have lavet,  

1. Den sidste jord ved spejderne skal fjernes og lægges ud på bane igen.  

2. Ryttergården skal deles op så vi bedre kan fordele bilerne til vores løb, de bliver jo ikke mindre…  

 

2017 bliver også året hvor vi laver om på kontingentet, vi har gennem årene prøvet mange ideer for 

at dels lave et system som sikrede at vi havde hjælpere nok, men også at vi kunne få økonomien til 

at hænge sammen på kontingent siden. 

Jeg tror at det bliver sådan vi løser begge dele, det ende bære faktisk at et billigere kontingent og 

færre hjælper dage, men nok om det, vi skal jo debattere det under forslag til kontingent senere i 

aften. 

 

Vi har igen i 2016 fået Danmarks mestre i Slagelse MX, vi har haft MX kører som er udtaget til 

både VM og EM landshold, det er så flot at vi i Slagelse MX år efter år kan være med hvor de 

allerbedste kører og stort tillykke med de finde resultater som I har opnået igennem 2016. 

Økonomien kommer kassereren jo ind på men jeg kan godt røbe at vi igen i år har et pænt overskud 

i Slagelse MX, et flot resultat da man skal huske at der er brugt rigtig mange penge på 

baneombygningen. 

Til sidste vil jeg sige tak til udvalget for et godt samarbejde i 2016, vi har et valg senere i aften og 

jeg vil da gerne herfra slå et slag for at man stemmer dem ind som er opstillet og genopstiller i dag. 

Det var ordene herfra endnu en gang tak til alle og jeg håber at vi får et rigtig godt MX år i 2017 

 

 

Speedwayformandens Beretning 2016 
 
Efter 1 år på posten som Formand, har vi i bestyrelsen, prøvet at samle op på det tabte, og jeg mener 

efterhånden basen er skabt og der er kommet ro på. 

 

År 2016 har været ret sløjt repræsenteret for Glumsø speedway hvad angår hold i 

danmarksturneringen, da vi kun har kunnet samle et hold i 500cc 1.div, vi stod tilbage med kun 4 

kørere i 85cc, hvoraf den ene var ny oprykket. Ligeledes var det med 50cc hvor der kun var 2 

kørere, så vores ungdom har kørt for andre klubber i danmarksturneringen og derved har der ikke 

været meget 50 og 85cc aktivitet i Glumsø. Til gængæld har vi haft rigtig travlt hvad angår 500cc 

Sæsonen startede ud med et meget vellykket opstartsløb Mikkel B cup som helt klart er kommet for 

at blive. Mikkel Bech var til stede hele dagen hvor vi afholdte hele 3 matcher fordelt på 2 x 85cc og 

1 x50cc. Vi gentager selvfølgelig succesen i 2017, dog med en ændring, da vi prøver at få en 500cc 

match med indover. 

Vi havde åbent hus d. 16 april hvor vi havde 10 børn og 10 voksne igennem, det var lidt sløjt, for så 

stort et stykke arbejde, vi var igen i år en del af Aktiv feriedage, hvor der på 4 dage var tilmeldt 30 

børn, der fik kørt en hel masse, men heller her har det hvervet nye micro medlemmer, men det har 
faktisk givet et par 500cc mere på banen, hvilket har været rigtig godt for det sociale liv i klubben. 

D. 30 april startede vi så ud med den første 500cc holdmatch, derefter en 500cc fritte cup d.10 maj, 

DM A semifinale 500cc d. 13 maj, d.21. maj en DM semi/kval til YGT 85cc og så d.28. maj endnu 

en 500cc holdmatch, d. 18 juni endnu en, og vi sluttede så året af med en 500cc match d. 17 

september. Alle 10 matcher forløb uproblematisk, men med 9 matcher inden for kun 2 måneder, kan 

vi konkludere at var det alt for meget, på så kort tid, det skabte faktisk en ret dårlig stemning, da 

alle simpelthen var for trætte og udkørte. Så konklusionen er at vi arbejder på at det ikke sker igen i 

2017. 
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Resultatmæssigt kan vi være rigtig stolte af at være en del Glumsø Speedway, Vores kørere formår 

at udmærke sig individuelt gang på gang, det er virkeligt flot, vi har i år haft hele 3 

landsholdskørere. 

Resulter for Hold:    

500cc 1.div endte på en 5 plads ud af 8 hold 

 

Resultater for Individuelt: 500cc 

Mikkel Bech og Patrick Hansen og Jesper Søgaard kørte med Esbjergs Ligahold en bronzemedalje 

hjem  

Patrick Hansen med sine kun 17 år kørte en rigtig flot bronzemedalje hjem med U21 Landsholdet, 

en flot 5 plads hjem ved det individuelle VM U21, hvor af den ene af de 3 afdelinger, kørte han sig 

på skamlen som nr.2   En rigtig flot sæson for Patrick.  

Resultater for Individuelt: 85cc 

Marius Nielsen Kørte en rigtig flot 4. plads hjem ved VM 

En flot 4 plads hjem ved DM 

Blev Sjællandsmester og Bronze blev det til med 1. div holdet fra klubben ODIN 

Rune Thorst kørte sølv hjem ved SM 

Individuelt: 50cc 

Villads Nagel kørte en 8 plads hjem ved DM 

En 2 plads ved SM og Guld i 1.div med Fredericia Motorklub 

Sebastian Jensen kørte sølv hjem i 2. div med Fredericia Motorklub 

 

Alt i alt kan vi være stolte over at være repræsenteret i toppen i alle 3 maskinklasser i en lille klub 

som Glumsø er. 

År 2017 kommer til at blive rigtig spændende, her har vi 2 hold med i 500cc et 1. div og 2. div.   

Vi har indgået et samarbejde med Slangerup for ungdomsafdelingen, så der er dannet en ny klub 

ved navn Region Sjælland som stiller med i alt 3 hold i henholdsvis 1. div 2.div og 3 div. 

Samarbejdet gør at vi også kan træne på tværs af klubberne og det bliver spændende at følge om det 

kan give lidt ekstra opmærksomhed på sporten på Sjælland. 

 

Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne sige en stor tak til alle medlemmer og frivillige 

hjælpere og bestyrelsen for uden jer kan det slet ikke hænge sammen. 

 

Tak for 2016      

Thomas Nagel – formand for speedwayafdelingen 

 

 


