
Klublogo 

 

 
Kære [Navn] 
 
Velkommen til [Klubnavn]. Vi er glade for, at du har valgt at prøve [Sportsgren]i [Klubnavn], og vi 
håber selvfølgelig, at du bliver glad for at være her.  
 
[Klubnavn] er en klub med ca. [antal]kørere på tværs af både alder og køn. Vi arbejder meget for 
at vores kørere og frivillige både har det sjovt, og at der er et godt sammenhold i klubben, 
samtidig med at vi også forsøger at give de kørere, som vil det lidt mere mulighed for det.  
 
Helt overordnet er [Sportsgren] en sportsdisciplin under Danmarks Motor Union (DMU). Der er i 
alt fire sportsområder, som udover [Sportsgren] også tæller [speedway, motocross, road racing og 
off-track]. I Du kan se andre [Sportsgren]-klubber ved at gå ind på www.dmusport.dk under ”Find 
din DMU-klub”.  
 
To vigtige forudsætninger for at køre 
Der er en række retningslinjer og regler, som man skal overholde for at køre i [Klubnavn], men helt 
overordnet set er der især to ting, som er særlig vigtige at kende til. Resten vil du lære 
efterhånden, som du kommer mere ind i sporten. 
 
De to ting er: at du som kører skal have et klubmedlemsskab og en gyldig kørerlicens.  
 
Klubmedlemsskabet i [Klubnavn] koster [Kroner], og du får klubmedlemskabet ved at kontakte 
[kontaktperson + e-mail/telefonnummer eller link til klubmedlemskab]. Derudover er en anden 
forudsætning for at køre i [Klubnavn], at du har en gyldig kørerlicens. Med din licens er du 
omfattet af DMU’s ulykkesforsikring for kørere i Danmark. Forsikringen gælder også internationalt, 
men her skal blandt andet reglementet være overholdt, samt at løbet er godkendt af de 
internationalt løbsorganisationer.   
 
Sikkerhedsudstyr 
[Klubnavn] har stor fokus på sikkerhed, hvorfor der er også krav til dette, når du skal ud at køre. Vi 
har en række udstyr, du kan starte med at låne, hvilket gælder hjelm, handsker samt udstyr til 
kroppen. Du kan altid kontakte en klubbens frivillige, hvis du har spørgsmål til hvilket 
sikkerhedsudstyr, du skal bruge.  
 
Hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget, så skal du endelig spørge. Enten ved at tage 
fat i en klubbens frivillige, du møder ude på banen eller ved at kontakte [Kontaktperson + 
telefonnummer/e-mail].  
 
Vi glæder os til at se dig ude på banen.  
 
Venlig hilsen 
[Kontaktperson og/eller Klubnavn] 
 

http://www.dmusport.dk/

