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I 2008 nedsattes et Historisk Udvalg i Danmarks Motor Union, med henblik på at indsamle 

historie, facts, fotos og resultater til brug for den Jubilæumsbog, som var planlagt til udgivelse i 

100 års jubilæumsåret 2014.  

Med udgivelsen af Jubilæumsbogen, er udvalgets mission fuldført og HU i dets hidtidige form 

har nedlagt sig selv. 

Imidlertid har arbejdet i udvalget vist, at der er et behov for at etablere et permanent Historisk 

Udvalg, der skal arbejde kontinuerligt med indsamling og sikring af DMU’s historie.  

 

Kommissorium for Historisk Udvalg 
 

Danmarks Motor Union etablerer et permanent Historisk Udvalg, der skal være ansvarlig for 

og varetage en kontinuerlig opsamling af DMU’s sportslige og organisatoriske historie, 

resultater, fotos m.v. 

 

De vigtigste opgaver bliver: 

 

1. Webpræsentation af DMU’s historie: 

a) Udgivelse af Jubilæumsbogens Kapitel 9 ”DMU’s Mestre” på Web. 
b) Løbende, årlig opdatering af DMU’s Mestre. 
c) Løbende opdatering af milepæle fra sæsonen. 

d) Evt. udgivelse af den organisatoriske historie. 
 

2. Udgivelser af historisk prægede artikler i flere medier – herunder i Motorbladet i form af 

artikelserien "På strejftog i Historien" og webartikler som bliver koblet på en ny Historisk. 

sektion af hjemmesiden, DMUsport.dk. 

 Evt. bogudgivelser (koncept baseret på partnerskab med forlag). 
  

3. Restaurering og vedligeholdelse af DMU’s arkiv – herunder fysisk indretning, oprydning og 

katalogisering. Udvalget tager initiativ til en dialog med andre interessenter i Idrættens Hus 

med henblik på samarbejde om et evt. fælles udvalg og/eller fælles arkiv og katalogisering. 
 

4. Udfyldning af huller i Historien: 
Udvalget skal sikre, at den del af historien, der ikke blev plads til i Jubilæumsbogen, bliver 

samlet op og katalogiseret – og evt. udgivet jf. overstående pkt. 3. 
 

Det nye Historisk Udvalg vil bestå af: 
 

- Per Østergaard (Formand) 

- Palle Høst Andersen (Motocross ældre historie) 

- Martin Wigh Knudsen (Motocross nyere historie)  

- Søren Kjær (Speedway)  

- Preben Knudsen (foto og Speedway)  

- Steen Pedersen (Road Racing)  

- Off-track (skal identificeres)  

- BMX (skal identificeres) 
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