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MX Kørerlicens: 2016 (Alment - bilag 3) 

 
MX  Motocross Kategori Målgruppe 

MX  Indslusningslicens   Micro/Mini/Maxi For nye kørere, der ikke har haft 
licens i DMU i minimum 3 år. 
Licensen er gældende resten af 
tegningsåret. Deltagelse i 
konkurrencer, herunder 
klubmesterskaber og anden 
samlet start er ikke tilladt. 
Licensen gælder kun for træning 
på klubbens egen bane/baner. MX  Træningslicens   Micro/Mini/Maxi For kørere, der ikke deltager 
i konkurrencer, men som 
udelukkende ønsker at træne 
på en af DMUs godkendte 
baner. 
Der må deltages i 
klubmesterskaber. 
Ved førstegangsudstedelse 
af licens, skal der aflægges 
baneprøve. 

MX  Endagslicens (til løb)   Micro/Mini/Maxi Endagslicens kørere, der er i 
besiddelse af 
gyldigt Træningslicens, kan 
få udstedt licens til at deltage 
i et løbsarrangement, f.eks. 
til at deltage i Grand National 
i Motocross. 
Da der kræves bestået baneprøve 
for at få dette licens udstedt, kan 
licensen ikke erhverves af nye 
kørere. 

MX  Begynder / Lavefekt Micro (Junior) Udstedes til kørere, der i 
kalenderåret fylder 3 år. En 
kører må deltage i klassen til 
og med det kalenderår, hvor 
vedkommende fylder 6 år. 
 

MX  C og B (4-15 år)  
 
 
 

 
 
Gælder maskinklasser: 

 
50cc og 80cc (micro) 
65cc og 85cc (mini) 

Mini (Junior) 
 
 
 
 

 
 

Udstedes til kørere, der i 
kalenderåret fylder 4 år. En 
kører må deltage i til og med 
det kalenderår, hvor 
vedkommende 
fylder 15 år. 
Baneprøve aflægges det år man 
fylder 8 år 
Ved førstegangsudstedelse 
af licens efter det 8 år, skal der 
aflægges baneprøve. 
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MX  C og B 
 

Gælder maskinklasserne: 

125cc og MX1-MX2 

Maxi Udstedes til kørere, der i 
kalenderåret fylder 13 år. 
Ved førstegangsudstedelse 
af licens, skal der aflægges 
baneprøve. 

MX  A Maxi Udstedes til kørere, der i 
kalenderåret fylder 13 år. 

MX  Classic  Udstedes til kørere, som 
ønsker at deltage i træning og 
konkurrence. 
Ved førstegangsudstedelse 
af licens, skal der aflægges 
baneprøve. 

MX  Tillægsforsikring LUKS og 
Ungdomsklub/skole-kørere 
 

  Mini   Den lokale DMU MX-klub 
  fremsender liste med navn, 
  adresse og fødselsdato på de 
  pågældende kørere, med 
  bekræftelse på at de er 
  LUKS eller 
  Ungdomsklub/skole 
  medlemmer.  
  En DMU tillægsforsikring, 
  giver ret til at træne og køre 
  klubmesterskab i klubben 
  hvor DMU tillægsforsikringen 
  er tegnet til – samt kørsel på  
  LUKS-baner (gælder kun for 
  LUKS). 

     

 


