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Oplev følelsen af at køre motocross

Herning Motocross åbner den 25. juni dørene for motor-
sport-interesserede, som kunne tænke sig at opleve følelsen af 
at køre motocross på et professionelt anlæg under 

kontrollerede forhold.

 

Prøvedagen henvender sig primært til børn og unge med 
lyst til fællesskab, spænding og store oplevelser, som enten 
allerede kører cross hjemme, eller som gerne vil ud og prøve 
en maskine under kyndig vejledning fra klubbens kørere og 
trænere. Så her er det ikke alderen, der er afgørende - der er 
åbent for alle. 
 
Herning Motocross er en klub i DMU, og hvor end du kommer 
fra i landet, så vil du også blive rådgivet om, hvilken klub der 
befinder sig tættest på dig, samt hvordan man ordner det 
praktiske vedr. klubmedlemsskab og licens – Det er lettere end 
man tror.

3 baner, hvor alle kan være med
Herning Motocross’ anlæg i Uhre ved Karup har 
3 toptrimmede og spændende baner. 

Der er en begynderbane, som er tilstrækkelig lang, spænden-
de, men ikke for udfordrende. 

80’er-banen, hvor udfordringerne er øget lidt i sværhedsgrad, 
men hvor oversigtsforhold og placering gør, at den er særdeles 
velegnet til nye kørere samt mindre rutinerede kørere. 

Den store bane, hvor de store løb afholdes, er mest til de øve-
de kørere, men vi vil på dagen sikre at de som har lyst også kan 
få en chance for at teste egne evner på dele af banen.

 



MX sportsgrene der kan prøves på dagen 

Under DMU MX findes der flere forskellige grene, der trænes 
og konkurreres i og som kan testes af på dagen. De primære 

grene er Solo MX – Sidevogns MX – QUAD (ATV) og Pitbike. 

Lidt om Maskinerne - lån eller tag din egen med
Herning Motocross stiller maskiner til rådighed på dagen. Det 
vil sige mindre Solo-cykler op til 125cc og ATV’ere fra 50cc-
250cc. Der vil være et begrænset udvalg, men nok til at alle 
får den helt rigtige følelse af, hvor fantastisk det er at køre 
motocross på en rigtig motocrossbane. Der vil også være et 
begrænset antal sikkerhedsudstyr til rådighed, så som hjelme, 
brynjer og nakkekrave.

Det kan være hensigtsmæssig at medbringe eget udstyr, 
hvis dette haves – Ellers finder vi også ud af det.
 
Herning motocross åbner op for at besøgende selv kan med-
bringe egne crossere, som dog vil blive taget gennem teknisk 
kontrol inden de slippes fri på banen.

 

Tag familien med
Arrangementet starter Søndag den 25 juni kl. 10.00 og slutter 
kl. 15.00 – Klubben stiller kyndig vedledning til rådighed og 
sikrer, at prøvekørslerne sker forsvarligt, så alle, uøvede såvel 

som mere øvede, får en sjov og spændende dag. 

 

Tilmelding
Tilmelding sker på dagen. Det eneste du skal gøre er at melde 
dig til ved klubhuset ved ankomst. Så sikrer vi, at du er 

registreret rigtigt.

 

Pris
Arrangementet er GRATIS
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