
Som official i Danmarks Motor Union spiller du en central og vigtig rolle. 
Uden officials vil der ikke køres løb i DMU-regi. Derfor tilbyder DMU også 
sine officials en grundig uddannelse på en lang række seminarer og kurser, 
som er rettet mod de forskellige funktioner, en official kan påtage sig. 

Som official får du ansvar, men du får også spændende sportsoplevelser 
helt tæt på, og du bliver del af en gruppe, der også brænder for sporten. 

Læs mere i denne folder. 

Bliv official i 
Danmarks motor Union
- Og få et stOrt netværk, Oplev spOrten på 
tæt hOld Og gør en fOrskel



HvaD får DU UD af at være official i DmU? 
 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?
Hvis du godt kunne tænke dig at blive official i DMU, så er det første, du skal gøre at kon-
takte din klub. Hvis ikke du allerede er medlem, så kontakt en af klubberne ved et stævne 
eller en træning. Klubben hjælper dig videre, så du kommer godt i gang som official. 

”Det er feDt at køre 
motocross, men Det 
er næsten lige så feDt 
at være stævneleDer. 
man kommer Helt tæt 
på, Hvor tingene sker, 
og oplevelsen er langt 
mere intens, enD når 
man Bare er tilskUer”. 
poUl HjortH, 
stævneleDer i motocross



officialfUnktioner
Der er en række forskellige officialfunktioner, du kan påtage dig i DMU. Official-licenser 
inddeles i fem hovedkategorier. Du starter med G og kan så tilføje nye licenser efterhån-
den, som du får erfaring og lyst til at specialisere dig. Der er også mulighed for med tiden 
at få internationale licenser til EM- og VM-stævner. 

D-licens 
- skal have 

erhvervet en 
s-licens
Dommer

s-licens 
- skal have erhvervet 

en g (A)-licens
Stævneleder

t-licens 
- skal have erhvervet en g (A)-licens licens 
Trænings- og holdleder, Teknisk Kontrol, 

Miljøofficial, Tidtager og Lydmåler

g-licens (a- og c-junior)-licens
Svingdommer, Flagofficial, Ryttergårdschef, Banechef, 

Chef for flagofficials, Måldommer og Starter



Danmarks motor Union
Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund, som 
organiserer Motorcykel- og BMX sporten i Danmark. DMU-sporten er opdelt i fem sports-
områder (sportskommissioner): BMX - Motocross - Off-track - Road Racing og Speedway. 

DMU’s sekretariat:
Hovedtelefon: 43 26 26 13 
E-mail: dmu@dmusport.dk
 
Læs mere på www.dmusport.dk. Her kan du også tilmelde dig DMU’s nyhedsbrev. Du kan 
også få flere nyheder ved at ”synes godt om” DMU’s Facebook, som hedder Danmarks 
Motor Union.

DmU’s værDier er:  
 Respekt

 Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle processer

 Professionalisme og ekspertise er grundliggende for DMU’s troværdighed

 De højeste standarder for sikkerhed og miljø er integreret i alle aktiviteter

 Høj standard og kvalitet i alle vores aktiviteter

 Proaktiv organisation som baseres på en struktureret og styret indsats og udvikling 
- ”Et skridt foran...”

 Engagement og ansvarlighed fra alle 
frivillige ledere og ansatte danner DMU’s 
fundament 

 Det er attraktivt at dyrke motorcykel sport 
og BMX sport i DMU for såvel den enkelte 
aktive som den involverede familie


