
ALLE KAN VÆRE FRIVILLIG I DMU – UANSET OM DU SELV ER AKTIV, DU HAR ET BARNEBARN, SOM KØRER ELLER BLOT ER 
INTERESSERET I MOTORSPORT. DET DU FÅR IGEN ER BLANDT ANDET, AT:

• Du oplever sporten på tætteste hold

• Du bliver en del af et større fællesskab

• Du får et stort ansvar

• Du får kompetencer igennem uddannelse, kurser og seminarer, som du også kan bruge i andre sammenhænge

• Du gør en forskel for de aktive kørere, hvor mange er børn og unge

• Du møder en masse mennesker, som er engageret og brænder for deres sport

• Du får et netværk, som du kan bruge uden for sporten 

• Du er omfattet af en god forsikring

HVEM SKAL DU KONTAKTE?
Ønsker du at blive frivillig i DMU, så skal du kontakte klubben. Klubben hjælper dig 
videre, så du kommer godt i gang som frivillig. På www.dmusport.dk kan du under 
”Find din DMU-klub” finde kontaktoplysninger på en klub tæt på dig.

Frivillig 
i en DMU-
klub
OG OPLEV SPORTEN PÅ TÆTTESTE HOLD, FÅ ET STORT 
NETVÆRK OG VÆR MED TIL AT GØR EN FORSKEL!
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