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GREATNESS LIES 
BEYOND YOUR 
COMFORT ZONE
The partnership between man and machine has its ultimate test on the 
motocross track. A sport of absolutes, it requires exceptional courage 
and determination to conquer the many challenges every rider will 
face. The progressive 2017 Husqvarna motocross range – an innovative 
balance between agility, power, usability and functional design. Inspiring 
confidence and accompanying you on your journey to greatness.
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http://www.husqvarna-motorcycles.com/


På DMU’s repræsentantskabsmøde blev det en-
stemmigt vedtaget at optage powerboat/aquabike 
i DMU. Det er med stor glæde, at jeg på vegne af 
DMU byder klubberne velkommen. Vi glæder os 
rigtig meget til samarbejdet. 

Som det fremgik af præsentationerne på Repræ-
sentantskabsmødet, er der mange fællesnævnere, 
og vi er sikre på at både DMU’s nuværende sports-
grene og powerboat/aquabike vil drage fordel af 
samarbejdet. 

De første fokusområder er jetski- og vandscoo-
teraktiviteter, men der er mange flere muligheder 
fremover, hvor vores kollegaer i det Norske Motor-
sports Forbund har haft powerboat i forbundet i 
flere år med rigtig god succes.

Dansk verdensmester
Allerede nu kan vi med glæde fortælle, at der er 
en dansk verdensmester i en af klasserne, nemlig 
jetski. Markus Jørgensen har måttet deltage under 
ungarsk flag, da jetski ikke har været repræsenteret 
i Danmark og sportsgrenen derfor ikke har været 
medlem af International Union for powerboat 
(UIM). Det er nu tilfældet.

Stor fokus på rekruttering
Et af de primære indsatsområder i de kommende år 
er rekruttering, og den enkelte Sportskommission 
har udarbejdet detaljerede målsætninger for det 
enkelte område. Der er rigtig mange muligheder, 
men den første opgave er at få identificeret idéerne 
og specielt en prioritering af de mange muligheder.

Dette er en meget stor opgave, og vi håber, at alle 
klubberne vil deltage i aktiviteterne, da det jo er 
ude i klubberne, den egentlige rekruttering skal 
foregå. Derfor håber vi, at I allerede nu har planlagt 
at deltage på årets DMU Race Day 22. april, hvor 
alle kan prøve vores fantastiske sportsgrene og få 
lyst til at prøve mere.

Endnu engang velkommen til powerboat og 
velkommen til sæsonen 2017. Alle ønskes en rigtig 
god sæson.

Leder: Powerboat/aquabike 
optaget i DMU
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POWERBOAT/AQUABIKE 
OPTAGET I DMU 
Den 4. marts 2017 blev der skrevet historie i DMU. 
For første gang nogensinde er sportsgrene på vand 
optaget i unionen. Jetski, vandscooter og racerbå-
de, samlet under betegnelsen Powerboat/aquabike, 
blev på DMU’s repræsentantskabsmøde enstem-
migt optaget i forbundet. Du kan læse mere om 
grenene på vand her i bladet eller under dmusport.
dk. Velkommen til!

DMU RACE DAY
DEN 22. APRIL 
Den 22. april er dagen, hvor mange af DMU’s 
klubber afholder en fælles åben hus-dag på tværs 
af landet, også kaldet DMU Race Day. Vi håber, du 
vil støtte op om tiltaget i din lokale klub og hjælpe 
til med at få flere nye ind i sporten. Dagen har fået 
sit eget hashtag #DMURaceDay, som du gerne må 
bruge til at eksponere og dele i dit netværk. Vi har 
også oprettet et nyt website, som du kan finde her 
eller via QR-koden: www.dmu-raceday.dk

ÅRETS DMU-KLUB 2016 
Traditionen tro skulle årets DMU-klub kåres på DMU’s repræsentantskabsmøde, som 
i år blev afholdt 4. marts i Horsens. Der blev kåret fire årets grenklubber, men kun én 
årets DMU-klub, og i år gik hæderen og de 5.000 kr. til road racing-klubben Aarhus 
Motor Klub (AMK). Du kan læse begrundelsen for valget på dmusport.dk, men nedenfor 
kommer en lille bid af, hvorfor valget faldt på AMK:

Road racing-sporten er under pres i disse år. Klubberne har svært ved at fungere og 
have det fornødne overskud til at stå for arrangementer. AMK har stået i samme situa-
tion med et stort frafald af ”gamle” medlemmer, der af en eller anden grund er stoppet 
med deres frivillige arbejde i klubben. Men så har en gruppe på en ca. 10 ”nye” taget 
bolden op og fået sammensat et nyt udvalg til at tage sig af RR-sporten i klubben. Dette 
tiltag har i skrivende stund bidraget med en masse nye tiltag.

I speedway vandt Vissenbjerg Bred Motorklub, i motocross vandt Morsø Motocross og i 
off-track gik hæderen til Hjørring Motor Sport. Stort tillykke til alle fire klubber!

VIDSTE DU AT:
Frivilligheden er ikke på retur 
-Andelen der arbejder frivilligt er stigende
-Intet tyder på, at det er blevet sværere at rekruttere frivillige

De unge svigter ikke det frivillige arbejde
-40-59-årige er generelt de mest aktive 
-Flere unge (under 30 år) og flere ældre (60+) arbejder frivilligt 

 Danskerne vil gerne arbejde frivilligt 
-1/3 arbejder frivilligt, 1/3 vil gerne arbejde frivilligt, 1/3 vil 
ikke arbejde frivilligt 
-Potentiale for flere frivillige i de rette rammer 

http://www.dmu-raceday.dk/
http://dmusport.dk/


TILMELD DIG 
DMU’S 
NYHEDSBREV
Ca. to gange om måneden udsen-
des DMU’s nyhedsbrev med emner om alt fra store 
sportslige resultater til kommende løb, uddannelse, 
organisatoriske tiltag og konkurrencer. Tilmeld dig 
via www.dmusport.dk eller QR-koden her på siden 
– og hold dig opdateret om, hvad der sker i DMU. 

feed
Følg DMU på de sociale 
medier 
#dmusport i dine Instagram-billeder 
– vi bringer de bedste og sjoveste i 
MotorBladet

rasmus_motocross_391Arbejdssøndag med 
masser af hårdt arbejde på min hjemmebane 
AMcK.Banerne skal være top lækker og klar 
til endnu en sæson!!! Målet for mig personligt 
er at komme i top 5 til det første SM løb i 
sæsonen  I år får jeg også en fordel, da den 
ene afdeling af Sjællandsmesterskabet skal 
køres på hjemmebane! #391 #itsAllAboutRa-
cing #motocross #dmusport #teameriksen391 
#mxgear #life #mx #kawasaki #kx250f #speed 
#raceforlife

mads_guldSupercross fun #blacknyellow 
#supercross #dmusport #rainingdays #intensi-
ty #havingfun #suzukicycles

mortenopstrupFed træning idag jeg tror vi 
havde en god blanding af udøvere :-) Er rigtig 
glad for mit samarbejde med min nye minder! 
Alt tegner til at skabe en skøn sæson 
Cool training today, I believe that there was 
a good variety of riders present! I am really 
excited for the already good teamwork with 
my new minder. Everything is pointing at a 
great 2017 season! 
#wintertraining #snowTRS #TRS #trsmotorcy-
cles #trialdk #needmoresponsors #needspon-
sors #dmusport #johannesandersentransport

morbaekMig og min bedste ven #fairton 
#dmusport #dmufairplay #dmuspeedway

FØLG DMU PÅ DE SOCIALE MEDIER
Følg @dmusport på de sociale medier, og kom helt tæt på de største stjerner i den tohjulede motorsport. Du kan 
finde os på Facebook, Instagram, YouTube og Twitter under @dmusport. På Flickr hedder vi dmu_sport.  

BEDSTE TWEETS:
Nicki Pedersen,  
@nickipedersenDK
Ready for 2017 Season. #nickipedersen

Niels-Kristian Iversen,  
@doniversen
Nomineret til Årets Idrætspris i Esbjerg 
kommune 2016. En pris som jeg modtog 
i 2012 fra borgmester Johnny Søtrup. 
Tillykke til @esbjergenergy_ ishockey som 
fik prisen denne gang. 

Frederik Jakobsen  
@JakobsenRacing
Nothing beats the feeling of having a go 
after a long winter break

HÆDERSBEVIS, JUBILAR OG ÆRESMEDLEMMER
DMU hylder normalt de personer i DMU, som har ydet en ekstra indsats i forbundet gennem mange år. På 
årets repræsentantskabsmøde var denne hyldest ingen undtagelse, og der var heldigvis mange både aktive 
kørere og frivillige, som var mødt op på dagen for at få et par anerkendende ord samt et fad med på vejen. 
I skal alle have stor tak for jeres indsats – den er uundværlig. 

For første gang i DMU’s historie skulle to æresmedlemmer optages i unionen. Helt fortjent blev Jann 
Rünitz (motocross) og Ejgil Solkæer (road racing) kaldt på scenen for at modtage denne fornemme hæder. 
Både Jann og Ejgil har gennem mange årtier siddet i udvalg, været officials samt hjulpet med en lang både 
administrative og praktiske opgaver i DMU. Stort tillykke til de to!

NY PROCEDURE VED  
MANGLENDE MOTORBLAD
PortoPartner (PP) er motorbladets nye bladleve-
randør. PP rykker ud, er, hvis du ikke modtager 
motorbladet - men først skal du selv bestille et nyt. 
Det gør du via telefon 66 80 56 88 eller den elek-
troniske formular på adressen www.dmusport.dk – 
klik på ”Medie og presse” samt ”Motorbladet”. Se 
hvordan du gør via her:

http://www.dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/
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MOTOCROSS 
PÅ VAND
Lær de nye motorsportsgrene at kende. 
Interview med jetski-formand
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Den 4. marts 2017 blev der skrevet 
historie i DMU. For første gang 
nogensinde skal forbundet organisere 
vandsport, nemlig jetski, vandscooter 
og powerboat. Motorbladet har taget 
en snak med formanden i Herning 
Jetski Klub, Mikael Mølgaard, om en 
status for sportsgrenene, og hvordan 
fremtiden ser ud for DMU’s nye 
drenge i klassen.  

Kan du kort beskrive de tre 
sportsgrene, som netop er 
optaget?
Mikael Mølgaard: “De to sportsgrene 
(på sigt tre, når powerboats bliver en 
del af sporten) er henholdsvis jetski 
og vandscooter. Jetski og vandscoo-
ter har samarbejdet i mange år, og 
alle vores arrangementer rummer 
begge typer. Forskellen på de to typer 
maskiner er motorstørrelsen, skrogets 
størrelse, pris og sidst, men bestemt 
ikke mindst, så holder vandscooteren 
balancen for dig, hvorimod du selv 
skal holde balancen på en jetski.”

Hvad betyder det for bådspor-
ten at blive optaget i Dan-
marks Motor Union?
Mikael Mølgaard: “Både jetski og 
vandscooter har haft en del modvind 
de seneste årtier. Ikke mindst pga. 
de forskellige regler og love, der har 
været på området. De seneste år har 
vi opnået en stabilitet og heldigvis 
en fremgang i sporten. Samtidig er 
sporten vokset i udlandet, og vi er 
overbeviste om, at vi har talenter 
i Danmark, som vil kunne udfordre 
eliten.”

Hvilke drømme har du på veg-
ne af powerboat? 
Mikael Mølgaard: “Vi har erkendt, 
at vores muligheder for at tiltrække 
de store internationale stævner har 
er små, da vi er en lille organisation. 
Med vores optagelse i DMU er det 
mit håb, at vi inden for de næste tre 
år kan tiltrække et større internatio-
nal stævne under UIM til Danmark.”

Hvad er det, der gør powerboat 
fedt? 
Mikael Mølgaard: “Ofte sammenlig-
ner vi jetski- og vandscootersporten 
med motocross, og mange omtaler 
det som “motocross - bare på vand”. 
Man får adrenalin i kroppen, de udfor-
drende sving, kampen om pladserne 
og ikke mindst farten. Og så kan man 
dyste på alle niveauer - begyndere 
som øvede.” 

Hvor mange medlemmer er I 
p.t.? Og hvad er ambitionerne?
Mikael Mølgaard: “Vi er ca. 80 
medlemmer, og ca. 30% er kvinder og 
børn. Vi håber meget på, at vi inden-
for de næste to-tre år kan fordoble 
medlemstallet. Det er vores erfaring, 
at når heatet starter, så er der ikke en 
tydelig forskel på kvinder og mænd. 
Det hele handler om formen og 
balancen... og netop på de to områder 
kan kvinderne sagtens udfordre 
mændene. Vi gør meget ud af vores 
børneheat. Det giver børnene blod på 
tanden efter mere og giver dem mere 
lyst til at udvikle på deres talent.”

Hvad koster en almindelig 
maskine, hvis du har lyst til at 
starte?
Mikael Mølgaard: “Uanset, om man 
vil sejle på jetski eller vandscooter, 
så er sikkerhedsudstyret stort set 
det samme - dog er der større krav 
til beskyttelse på en vandscooter. 
En jetski kan koste mellem 25.000 - 
75.000 kr., hvorimod en vandscooter 
kan koste mellem 50.000 - 140.000 kr. 
Inden man kaster sig ud på markedet, 
kan man evt.  kontakte sin klub og 
få lov til at prøve hhv. en jetski eller 
vandscooter samt få gode råd og 
vejledning til hvilken maskine, man 
skal investere i.”

Michael Mølgaard
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Powerboat Racing er det ultimative 
adrenalin rush og betragtes som en af 
de mest spektakulære og spændende 
sportsgrene i verden.

Det internationale forbund UIM er 
grundlagt i 1922 og er det verdens-
styrende organ for alle powerboa-
ting-aktiviteter.

Det er fuldt anerkendt af Den Interna-
tionale Olympiske Komité (IOC) og er 
medlem af sammenslutningen af det 
IOC-anerkendte internationale sports-
forbund (ARISF) og SportAccord. 

DMU I FINT 
SELSKAB
For at sikre Danmark som repræsentant for den danske 
jetskisport, er DMU blevet optaget i International Union 
for Powerboat (UIM)

UIM har 59 tilknyttede nationale 
forbund, herunder nu også Danmarks 
Motor Union.

De vigtigste discipliner  
i UIM er:
-  Circuit (F1, F2, F500, F4, Formel 

Future.)
-  Offshore (X-cat, Klasse 1, Klasse 

V1 etc.)
-  Pleasure Navigation
-  Radio-kontrollerede Speedbåde
-  Aquabike (Jetski)
 
UIM’s opgave er at beskytte og op-
bygge fremtiden for motorvandsport 
på vegne af sine nationale forbund 
og er derved ansvarlig for at skabe 
en sikker, tilgængelig, forenet og 
blomstrende sport.

Til 2017-sæsonen har UIM har øget 
sin globale indflydelse og organiserer 
142 løb i hele verden med hjælp fra 
uafhængige promotorer på tværs af 
alle fem kontinenter.

MARKUS  
JØRGENSEN

Født 4. Maj 1995
Bor i København
Tidligere A-motocrosskører 
i FAM
Deltager i UIM Aquabike Wor-
ld Championship series

POWERBOAT/
AQUABIKE  
I DMU

Den 4. marts 2017 blev der 
skrevet historie i Danmarks 
Motor Union. For første gang 
i forbundets 103 år gamle 
historie er vandsport blevet en 
del af unionen.

En stolt formand
- Vi er meget glade for at byde pow-
erboat/aquabike-sporten velkommen 
i DMU-familien. Vi bor i et land, 
hvor der er vand til alle sider, hvilket 
selvfølgelig også betyder, at der 
ligger et stort potentiale i at udbrede 
og eksponere powerboat og jetski til 
en masse mennesker, siger Jørgen 
Bitsch, som ser nogle store perspekti-
ver i sportsgrenene på vand.

I UIM har DMU allerede en verdens-
klasse ”rider” i Marcus Jørgensen. 
Markus Jørgensen blev i 2016 
verdensmester i GP2-klassen i jetski 

under UIM, hvor han dog måtte delta-
ge under ungarsk flag, da jetski ikke 
har været repræsenteret i Danmark 
tidligere.
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PROFILEN

Katrine Juhl Nielsen #189
Fyns Motor Sport
Alder: 15 år
Maskine: Yamaha YZ125
”Første gang jeg sad på en PW50, var jeg 
kun halvandet år gammel, og så har jeg 
sådan set været bidt af sporten lige siden. 
Jeg kørte mit første løb som seksårig. 
Det er svært at sige, hvad det bedste ved 
motocross er, det er meget en komplet 
følelse. Men jeg elsker alt ved det – ven-
nerne man får og adrenalinkicket, når man 
sidder bag bommen. Bare følelsen af at køre 
er fantastisk, og jeg kan næsten ikke leve 
uden den! Mit bedste minde med motocross? 
Det var, da jeg var i Belgien og køre til Everts 
and Friends Charity Race. Stemningen var 
fantastisk, og man fik lov at møde en masse 
VM-stjerner!”

Nicolai Lykke Erlik #562
Hedelands Motorklub (HM)
Alder: 15 år
Maskine: Yamaha YZ125
”Mit bedste minde? Jeg har allerede haft 
så mange gode oplevelser og minder med 
sporten, men det må være til Grand Junior i 
Næstved i 2015, hvor jeg løb med en samlet 
tredjeplads i C85. Det bedste ved motocross er 
kammeratskabet. At man kan være konkur-
renter på banen og være venner igen, når 
man kommer ind og tager hjelmen af, det er 
virkelig noget helt unikt. Følelsen af adrenalin, 
når du kører, er også med til at gøre sporten 
til det, den er. Her i 2017 skal jeg køre i B125, 
og som det ser ud lige nu, skal jeg køre en 
fuld DM-sæson. Jeg vil gøre alt, der står i min 
magt for at komme i en top 15 samlet til slut.”

Mathias Dahl #363
Køge Sports Motorklub (KSM)
Alder: 20 år
Maskine: Kawasaki KX250f
”Jeg har været ude i nogen tid med en skulder-
skade, men for nogle måneder siden valgte jeg 
at starte stille og roligt op igen. Så i år skal jeg 
bare have nogle timer på cyklen og selvfølgelig 
hygge mig en masse! Det bedste ved sporten er 
helt sikkert det adrenalinkick man får, når man 
holder bag ved bommen. Og så er der masser af 
fællesskab og stemning på banerne, der gør det 
fedt for alle at dyrke sporten. Mit bedste minde 
må være dengang, jeg blev B-kører. Det var en 
lang og sej kamp, men til sidst lykkedes det, og 
det er jeg stadig stolt af i dag – og det selvom 
jeg faktisk har kørt cross siden 2005, så det er 
ved at være nogle år siden efterhånden! Men jeg 
kan ikke holde mig væk!”

 Mikkel Wendelboe #591          Privat
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24mx.dk | info@24mx.dk | 89 88 41 00

VI HAR ALT TIL DIG OG DIN CROSSER!

BESØG 24MX.DK I DAG!

24MX.DK -- DANMARKS STØRSTE MX-BUTIK!

http://24mx.dk/
http://24mx.dk/
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24mx.dk | info@24mx.dk | 89 88 41 00

VI HAR ALT TIL DIG OG DIN CROSSER!

BESØG 24MX.DK I DAG!

24MX.DK -- DANMARKS STØRSTE MX-BUTIK!

http://24mx.dk/
mailto:info@24mx.dk
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Seks motocross-højdepunkter i 2017

DET SKAL 
DU SE



13motocross / mb

Våren er kommet. Vinteren er væk, og 
foran dig venter en fantastisk sæson, 
der skal bruges på crossbanen. Men 
hvor går turen hen? 

Du sætter dig bag rattet i din trofaste 
bil. Instrumentbrættet er lavet af 
papmaché. Rattet er en rørtang om 
ratstammen. Det betyder intet. Du 
er på vej til cross, og derfor tillader 
Motorbladet sig at komme med den 
autoriserede liste over seks højde-
punkter ved sæsonen 2017.

1. PSE-Parts DM MX
Flagskibet for dansk motocross gør 
sig til med fem fantastiske afdelinger, 
fordelt over hele landet. Det burde 
være indskrevet i hvert et nytårs-
forsæt og griflet på hver en to-do 
liste at nå ud til mindst én afdeling i 
2017. Randers, Svendborg, Holste-
bro, Roskilde og Mors – så vælger 
du bare løs! Til alle afdelinger er du 
garanteret den mest actionspækkede 
dag, der ville få enhver fodboldklub 
til at tude i skam og savle ned ad 
trøjen, og så til priser, du kan komme 
i nærheden af! Og nu kan du endda 
bestille billetter hjemmefra! Find da-
toer på www.dmmotocross.dk. Hvad 
mere kan du ønske dig, end Danmarks 
bedste kørere, til Danmarks bedste 
event? 

2. EM 65/85 + Dame
Talenter? Javeddensødegrød du vil se 
talenter, og Danmarks bedste piger, 
der tager kampen op mod Europas 
bedste, i et tempo der gør enhver 
så overrasket, at de glemmer at 
prale. Efter Motorbladets deadline 
- men inden udgivelsen - har dansk 
motocross’ fremtid taget hul på EM i 
Næstved, ligesom også den danske 
Europamester for kvinder startede 
sit titelforsvar på Nisseringen, så der 
har du selvfølgelig været på lægterne 
for at heppe, klappe og skrive ned, så 
du kan affeje de andre i klubben, når 
det kommer til viden om motocross. 
”Den knejt’ der, han blir’ vild. Så det 
allerede, da han kørte 85’er.” 

3. Nordisk Mesterskab
Mangen en dansk konge er vadet over 
Øresund i forsøget på at blive konge 
af hele Norden, men oftest uden held. 
De hurtige danske karle har nu chan-
cen for tage hele molevitten tilbage 
og udviske nogle grimme pletter i 
Danmarkshistorien, når Nordisk Me-
sterskab afvikles i Varberg sammen 
med en afdeling af det svenske me-
sterskab – hvor også en pæn portion 
danskere er til start. Så last kanoen 
med snus og visesang, og paddel over 
sundet 15. og 16. juni for at se, hvad 
der kommer til at gå for sig, når de 
danske drenge tager kampen op med 
Skandinaviens bedste!

4. Classic MXdN
Hvis du aldrig har været til et classic 
cross, så skal du se at komme det. 
Hvis du nu sidder med dit blad i 
hånden og flaprer gummerne om at du 
ikke gider, så kommer undertegnede 
efter dig og bider dig i haserne. For 
det første er det godt at kende sit 
ophav, og for det andet er classic 
cross et shangri la, hvis du godt kan 
lide teknik og ordentligt håndværk – 
og det ved jeg at du kan... Det er kun 
her, du kan se dig mæt, allerede inden 
motorcyklerne er kørt ud på banen. 
Du kan høre historier fra dengang, 
mænd var mænd, hvor man løb de 
sidste fire omgange med geden på 
nakken, når stellet knækkede ude 
bagved. En af de helt store begi-
venheder kommer til Randers den 9. 
september, og den må du ikke snyde 
dig selv for!

5. TV på nettet
Normalt opfordrer jeg altid til, at 
motocross skal ses på banen, men 
lad os svælge lidt mere i, at vi faktisk 
er ved at blive accepteret som en 
sportsgren, der kan tage kampen op 
med de helt store. Ikke på baggrund 
af engelske bodegapenge eller 
nepotistiske studehandler forbund 
imellem, men fordi motocross faktisk 
er seværdigt. Alle motocrossfans 
har vidst det i årevis. Og det kan jo 
hænde, at du i et svagtsindet øjeblik 

får sagt ja til svigermors fødselsdag 
eller dit eget bryllup uden at have 
tjekket løbskalenderen først og derfor 
bliver forhindret. I stedet for at græde 
snot i garderoben kan du nu følge 
med i en masse dansk motocross på 
nettet og andre steder, hvor det bliver 
livestreamet. (Revolutionen ulmer. 
Kan I mærke den?)

6. Hold DM
Motocross er en individuel sport, men 
paradoksalt nok skaber den stærkere 
venskaber og bånd, end nogen anden 
sport kan prale af. Derfor må du ikke 
snyde dig selv, når banen i Hjørring 
lægger underlag til årets DM for 
hold. Der er noget specielt i at se, 
hvordan Danmarks bedste kæmper 
for hæder til deres klubber, og ikke 
bare kan nøjes med sejren, men 
hvor alle mand skal med sikkert over 
stregen. Klubånden er noget, vi har i 
dansk motocross, så sadl op med dine 
bedste kammesjukker, styr kareten 
til Sønderskovbanen den 2. og 3. 
september og slå den danske rekord i 
at heppe. Det er altid sjovere sådan!

Løbskalenderen bugner af sjove, 
hyggelige og spændende løb, så det 
er bare at vælge et og køre ud i det 
blå! Verdens bedste sport giver noget 
at kigge på, uanset hvilket niveau du 
ser den på! Bare kom afsted, drenge 
og piger! Vi ses derude!

http://www.dmmotocross.dk/
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GIBSON MX 3.1 REAR  MUD/SOFT
Gibson MX 3.1 er skabt til at yde det bedste vejgreb i ethvert terræn. Dækket er skabt af Gibsons eget 
team af designere og teknikere, der hele tiden arbejder på at give dig de bedste forudsætninger på banen. 

PRØV SELV OG MÆRK FORSKELLEN:
- Ekstremt godt vejgreb i ethvert terræn.
- Større slidmønster øger dækkets holdbarhed og levetid. 
- Konstant kontakt med jorden takket være den strategiske placering af knopperne.
- Et yderst let og fleksibelt dæk, der former og bevæger sig med underlaget.

DET ULTIMATIVE DÆK TIL SKIFTENDE TERRÆN!

STOLT HOVEDSPONSOR AF 
DM MX 2017, 2018 OG 2019

PSE-Parts er Skandinaviens største leverandør
af hardparts, racing gear og sport nutrition inden 
for motorsport. 

Vi har mere end 600 samarbejdspartnere og 
forhandlere i Skandinavien, som sørger for, at 
du altid har det bedste udvalg fra de største 
brands til rådighed. 

Vi er stolte over titlen som hovedsponsor for 
DM MX, og vi glæder os til at møde dig til årets 
stævner, hvor vi vil være stærkt repræsenteret, 
og hvor du selvfølgelig både kan se og afprøve 
et bredt udvalg af vores produkter. 

Annonce 2_PSE profilering.indd   1 27-03-2017   15:39:56
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Fem gode råd til sponsorsøgning

FÅ DIG EN 
SPONSOR
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Du kender det. Sæsonen står for 
døren, og pludselig skal du ud og 
køre, men ak. Din cykel er i værre 
forfatning end integriteten på 
Christiansborg. Dit udstyr består af 
en si syet fast på en badehætte ... 
Du har faktisk ikke engang råd til at 
stjæle benzin. Din drøm om pokaler, 
champagne og hæder de rigtige ste-
der på Facebook står og falder med 
dit skrantende budget. Din kæreste 
har brugt de sidste smuler på mad til 
jeres fælles bæltedyr Steve, og dine 
forældre lo dig op i ansigtet, da du 
spurgte om et lån. 

Der er ikke andre udveje: Hvis din sæ-
son ikke skal forsvinde i horisonten, 
så må du ud og søge nogle sponsorer, 
men det er ikke altid så nemt som 
det lyder. Derfor er Motorbladet klar 
med fem gode råd, når du skal ud og 
grave guld.

1. Hvad kan du?
Husk ALTID at sætte dig i sponsorens 
sted. Hvad vil han gerne læse? Han 
vil gerne vide, hvad han får for sine 
penge, og han vil gerne vide, hvem 
han sponsorerer. Her gælder det om 
at få fremlagt dine evner så positivt 
som muligt uden at sige noget, der 
er direkte usandt. Læs altid hele 
ansøgningen igennem og få andre til 
at læse den også. En god ansøgning 

er ikke noget, man laver på sin 
telefon, mens man venter på bussen. 
Tag dig tid, så en potentiel sponsor 
kan se, at du har taget dig tid. Han 
skal heller ikke læse om, hvor ”kodylt 
svedig” din cykel er, eller at du er 
den i klubben, der kan tømme flest 
pilsnere uden at ånde ud. Fortæl om 
dit sportsliv, at du er en hæderlig gut, 
der går op i det med liv og sjæl, og 
gerne vil have ham med på vognen.

2. Hvad vil du?
Nu ved han, hvem du er, hvornår du 
startede og lidt om dit niveau. Nu skal 
du præcisere, hvad hans penge skal 
bruges til. Hvilke løb skal du køre? 
Hvordan har du tænkt dig at nå dine 
mål? Hvor har du tænkt dig at sætte 
hans logoer? Start altid ansøgningen 
med alt det han får af dig, og slut så 
med at sige hvad du forventer af ham. 
Du behøver ikke nødvendigvis smøre 
tykt på. Virksomheder i lokalområdet 
vil som regel gerne hjælpe, hvis du 
sørger for at fylde lidt i det lokale 
landskab, og måske tilbyder at kigge 
forbi, når de holder åbent hus. Til 
en større virksomhed eller  et kendt 
brand skal der mere til: Præcis hvor 
får de synlighed ved at hjælpe dig? 
Og husk så ALTID at opfylde din del 
af en eventuel aftale. Det kan blive 
et frygteligt rod, hvis du ikke gør. 
Undgå altid at smække med døren. 

INTET godt er nogensinde kommet 
ud af frådende raseri og umotiverede 
svinere.

3. Hvorfor dig?
Nu skal du til at lukke aftalen. Har 
du en sjov anekdote, der får dig til at 
virke som en sympatisk kører, som 
måske favner lidt bredere end de an-
dre? Det gør ikke noget, at du kommer 
lidt tættere på sponsoren her, ved at 
fortælle en lidt personlig historie – så 
længe det ikke bliver for personligt. 
Dengang du hældte kaffe i tanken 
på din kammesjuks Cagiva er ikke en 
god historie. Dengang du meldte dig 
frivilligt som træningsleder, fordi du 
syntes det var synd for de små at de 
ikke kom ud at køre, er en fin historie. 
Vurder meget kritisk. Hvad vil en 
virksomhed gerne vil læse. Man kan 
være en god repræsentant på mange 
måder.

4. Hvad med tonen?
Som udgangspunkt skal du holde 
tonen høflig og formel. Ikke noget 
med at kalde en potential sponsor 
for ”gamle svinger” eller ”mester.” 
Du er høflig og velopdragen, og 
det perfekte ansigt for sponsorens 
virksomhed. Store virksomheder er 
som regel meget kritiske, og derfor 
skal du hurtigt til pointen, imens 
den lokale spækhøker nemmere 

kan charmeres med en lidt mere løs 
tone. Gør dig selv den tjeneste at 
undersøge den virksomhed, du skriver 
eller ringer til, og hvis du kan, så vis 
i teksten, at du faktisk har gjort dit 
forarbejde. Det tager altid kegler. Der 
er stort set aldrig to ansøgninger, der 
er ens. Så selvom det er nemmest at 
kopiere den fra sidste gang, og sende 
den ud, som var du en spamrobot fra 
Kaukasus, så gør det ALDRIG. Spon-
sorer holder af at føle sig specielle og 
bemærke, at du har særligt udvalgt 
netop dem.

5. Imellem linjerne 
Brug jeres sunde fornuft, drenge 
og piger! Husk at kigge på, hvad 
sponsoren ser - og se bort fra, hvad 
du selv gerne vil opnå, når du søger. 
Lad dig aldrig slå ud af et nederlag. 
Der kan være tusind grunde til, at et 
firma ikke kaster hele overskuddet 
efter dig, så hvis du får afslag, så er 
det bare på den igen. Gør brug af dit 
netværk, hvem kender nogen? Måske 
en af rødderne i klubben har en god 
fidus til et firma, der har følerne ude? 
Vær ikke for stolt til at spørge om vej-
ledning. Der er tusind måder at gøre 
det på, og det er vigtigt, at du gør din 
sponsoransøgning til din egen.



MX-SHOP
Østbirkvej 17, Seden
5240 Odense NØ
Tlf: 66 10 89 42
www.mx-shop.dk

AH-Racing & MC
Mejrupvej 14
7451 Sunds
Tlf: 24 26 01 90
www.ah-racing.dk

Harry’s Motorservice
Grenåvej 9
8960 Randers
Tlf: 86 42 22 98
www.harrysmotorservice.dk

JØ Service
Skovgårdsvej 13 
4470 Svebølle
Tlf: 40 16 67 10
www.jo-service.dk

GG Teknik
Glasmagervej 36a
4684 Holmegaard
Tlf.:51 35 95 58
www.gg-teknik.dk

Jegstrup Cross 
Tvedens Alle 2
9381 Sulsted
Tlf: 96 39 17 02
www.jegstrupcross.dk

Kaj’s MC
Nørrekobbel 13
6400 Sønderborg
Tlf: 74 43 63 00
www.kajs-mc.com

NR Service
Rønbjerg Alle 1-3
3400 Hillerød
Tlf: 41 65 66 41
www.nr-service.dk

Cross & Scooter Center Esbjerg
Tarp Byvej 66
6715 Esbjerg N
Tlf: 30 20 51 29
www.crosscenteresbjerg.dk

MX København
Egeskovvej 9
2665 Vallensbæk
Tlf: 22 59 21 20
www.sidedesign.dk/mxkbh

West Side Racing
Møllevej 14
4460 Snertinge
Tlf: 59 29 13 01
www.westsideracing.dk

eksklusive PSE-PARTS Forhandlere
her finder du det bedste inden for MX gear, hardparts og Energitilskud  fra førende pse-parts brands

MAXIMA RACING OILS 
SYNTHETIC CHAIN GUARD - 109 DKK

100%  
RACECRAFT GOGGLE - 699 DKK

GIBSON 
MX 4.1 REAR MUD/INTERMEDIADE  - 519 DKK

HAR DU DET 
RETTE GEAR?

ATLAS  
AIR NECKBRACE - 2.499 DKK

WWW.PSE-PARTS.COM

SEVEN 
RIVAL FUSE JERSEY - 539 DKK 
RIVAL FUSE PANTS -1.324 DKK

Annonce_1_forhandlere.indd   1 27-03-2017   15:03:26
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ØJNENE PÅ 
FREMTIDEN
Emil Larsen skal lave talentudvikling og elitesatsning i DMU i de kommende 
år. Den tidligere landsholdskører fortæller om sine visioner
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Emil Larsen er en kendt figur i dansk 
motocross, og han har de seneste 
sæsoner været en af Danmarks mest 
aktive motocrosstrænere, ligesom 
han har assisteret DMU. Den opgave 
bliver nu udbygget. Emil Larsen har 
nemlig fået en ny stilling, der betyder 
at han kommer til at stå for meget 
af talentudviklingen i Danmark. Han 
bliver manden med svarene, når klub-
ber, talenter og deslige har spørgsmål 
om, hvordan man træner rigtigt for at 
blive så god til motocross som muligt. 
Officielt hedder det “talent- og 
ATK-træner.” Motorbladet bad ham 
gøre os lidt klogere på fremtidens 
talent- og elitesatsning for dansk 
motocross.

MB: Forklar os hvad din nye 
position går ud på?
Emil Larsen: ”Min nye position går ud 
på at udvikle og coache vores unge 
motocrosskørere til at træne rigtigt - 
teknisk, fysisk, mentalt. Forhåbentlig 
kan jeg hjælpe kørerne godt på vej 
til en sund og lang karriere indenfor 
motocross. Derefter skal jeg hjælpe 
vores klubber med implementering af 
ATK (Alders Relateret Træningskon-
cept). Dette koncept bygger på, at vi 
træner de rigtige ting i den rigtige al-
der. Vi tror på, at det vil gøre sporten 

mere attraktiv på længere sigt - og 
samtidig gøre sporten mere sikker 
for vores udøvere ude i klubberne. 
Forhåbentlig kan det alt i alt øge 
vores talentmasse på den lange bane. 
Dette hænger sammen med, at jeg 
underviser på DMUs klubtræner-ud-
dannelse og forsøger at dygtiggøre 
trænerne i ATK-konceptet. Samtidig 
med at jeg vidergiver nogle af mine 
egne erfaringer indenfor motocross-
træning og undervisning.”

MB: Hvordan afviger det fra at 
være ”landstræner”?
Emil Larsen: ”En landstræner arbejder 
udelukkende med eliten og deres 
aktiviteter. Ikke at vores elitesatsning 
er glemt, men vores topkørere har 
allerede nogle gode folk omkring sig 
i deres respektive teams. De ved, 
jeg er der som sparring, når det er 
nødvendigt, og har et ekstra øje på 
banen, når jeg er til stede. Men mine 
arbejdsopgaver er rettet mere mod de 
unge talenter og det bredere arbejde 
ned igennem klubberne, i form af ATK 
og klubtræner-uddannelse.”

MB: Hvordan kommer det til at 
påvirke din egen skole?
Emil Larsen: ”Jeg er både glad og 
stolt over det, jeg opnået med min 

(Fortsættes side 20)
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HELGE OLSEN ApS

Slagelse Maskin- & Cylinder Service
Klingeberg 5 • 4200  Slagelse

Tel 58521205 • Mail info@cylinder.dk
www.cylinder.dk

- dit værksted for fremtiden...

TLF. 65 96 04 77

VM Auto
v/Vagn Møller Jensen

Kratholmvej 68
5260 Odense S

vmauto@mail.dk
www.vmauto.dk

Rågelund E�erskole
- en efterskole for ordblinde unge

Rågelundvej 179
5240 Odense NØ

Tlf. 65 95 13 86
 Raagelund@mail.dk
www.raagelund.com

Skolen henvender sig til 
normaltbegavede unge

 i alderen 14 til 18 år 
med læse- og staveproblemer.

Alle former for grave- 
belægnings arbejde 

udføres 

Kalvehavevej 11
4640 Faxe

Alt i design, brugskunst og møbler
Livsstilsbutikken 4 You

butik4you.dk

Naamloos-1   1 20-3-2017   09:03:07

egen lille skole, og jeg ser dette som 
en god udvikling for min træner-
karriere. Det betyder også, at jeg 
stille og roligt lukker lidt ned for min 
undervisning igennem ELT.”

MB: Hvordan vil du bruge dine 
erfaringer i din nye position?
Emil Larsen: ”Jeg vil helt klart inddra-
ge noget af min erfaring fra min egen 
korte motocrosskarriere, og hvad jeg 
oplevede på godt og ondt. Min ulykke 
har sat det hele lidt i perspektiv og 
samtidig lært mig meget omkring mig 
selv, om sporten og generelt om træ-
ning. Og om kroppens formåen med 
en rigtig træning og indsats. Derefter 
tager jeg meget faglighed med fra di-
verse uddannelser, som jeg personligt 
synes er en vigtig ting. Vores træning 
og udvikling skal i højere bygge på 
faglighed og data frem for følelser.”

MB: Hvordan kommer du til at 
arbejde med kørerne?
Emil Larsen: ”Jeg prøver så vidt 
muligt at være en del af kørernes 
hverdag ved at hjælpe dem med de-
res daglige fysiske træning, hvordan 
og hvad de skal gøre på motorcyklen. 
Min opgave er at forberede dem 

Den nye trænertjans er ikke - som en gammeldags landstræner - fokuseret på eliten. Det 
er det bredere og mere langsigtede arbejde, Emil Larsen skal stå for.

bedst muligt, så de kan præstere 
bedst muligt til deres konkurrencer.”

MB: Hvordan tror du, vi får de 
bedste talenter i Danmark?
Emil Larsen: ”Det gør vi ved at have 
fokus på vores ATK-principper. Unge 
talenter er ikke mindst voksne kørere, 
der ikke er slået igennem endnu. Alt 
skal trænes og indføres på det rigtige 
tidspunkt. Vi skal ikke glemme, at 
det tit er børn, vi har med at gøre, og 
allervigtigst skal vi sørge for, at de 
synes det er sjovt og udfordrende på 
samme tid.”

MB: Hvordan ser du fremtiden 
for dansk motocross?
Emil Larsen: ”Jeg synes det ser 
sundt ud. Vi har nogle gode danske 
kørere ude i den store verden, 
såsom Thomas Kjer, Mikkel Haarup, 
Bastian Bøgh og Nichlas Bjerregaard. 
Damerne Line, Julie og Sara viser 
også flotte resultater. Der er nye 
på vej såsom Rasmus Pedersen, 
Magnus Smith, Mads Fredsøe, Albert 
Leegaard og Nikolaj Skovbjerg. Vi har 
mange klubber, som gør meget for 
at indføre klubtræning og organisere 
vintertræning. Vores DM-A serie 

ser professionel ud, tiltrækker gode 
kørere og giver os altid en spænden-
de søndag.”

MB: Til slut: har du et træ-
ningsråd til den gennemsnitli-
ge crosskører i Danmark?
Emil Larsen: ”Stil dig på tæerne, 
knæene bag tanken, flad og spændt 

ryg, så kan du også se, hvad der sker 
længere fremme på banen. Tag din 
bedste MX-ven med ud til næste 
træning og få ham til kigge, filme og 
rette dig til. Brug lidt tid på kondition 
og styrketræning. En kombination af 
alt dette vil gøre det sjovere og mere 
sikkert at køre motocross.”
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HELGE OLSEN ApS

Slagelse Maskin- & Cylinder Service
Klingeberg 5 • 4200  Slagelse

Tel 58521205 • Mail info@cylinder.dk
www.cylinder.dk
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Rågelundvej 179
5240 Odense NØ

Tlf. 65 95 13 86
 Raagelund@mail.dk
www.raagelund.com

Skolen henvender sig til 
normaltbegavede unge

 i alderen 14 til 18 år 
med læse- og staveproblemer.

Alle former for grave- 
belægnings arbejde 

udføres 

Kalvehavevej 11
4640 Faxe

Alt i design, brugskunst og møbler
Livsstilsbutikken 4 You

butik4you.dk

mailto:info@cylinder.dk
http://www.cylinder.dk/
mailto:vmauto@mail.dk
http://www.vmauto.dk/
mailto:Raagelund@mail.dk
http://www.raagelund.com/
http://butik4you.dk/


22 off track / mb

Villy Poulsen A/S blev grundlagt i 1980 og beskæftiger i dag ca. 50 specialuddannede medarbej-

dere, der er eksperter i præcisionsarbejde under jorden, herunder bl.a. styret underboring.  

Vi arbejder over hele Norden og er kendt overalt som førende indenfor styret underboring

Villy Poulsen A/S og No-Dig ApS
Holstebrovej 9 • 6900 Skjern • T 97 35 22 99 • F 97 35 36 61

info@villypoulsen.dk • www.villypoulsen.dk

Kom og se vores nye lokaler

På Billedskærervej 18 

5230 Odense M.

http://www.villypoulsen.dk/
mailto:info@villypoulsen.dk
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Vi var knapt nået tilbage på plusgra-
derne, og solen kæmpede håbløst 
imod byger af slud og regn. Lige 
et vejr til at skyde endurosæsonen 
i gang med et specielt løb. I en 
grusgrav mellem Aarhus og Randers 
havde Enduro Danmark Vest inviteret 
til det første af to løb i klassen 
extrem enduro. Ud over heftigt ter-
ræn og vejr kunne de brave deltagere 
se frem til et spor, som var designet 
af en person med særlig kompetence 
på området. 

Klaus Sørensen, der har skabt sporet 
til RedBull Romaniacs og Sea to Sky 
de sidste seks år, har nu slået sig ned 

på Vestkysten og får sit daglige kick 
i brændingen ved Klitmøller på et 
surfbræt. Han var heldigvis frisk på 
at udfordre de 18 danske og 4 tyske 
kørere med et super teknisk spor 
på fem kilometer. Det blev stejlt og 
mudderet dybt, med andre ord: steep 
and deep.

Mester mod mester
Selv om feltet var lille, var det pakket 
med mestre. Mangedobbelt og rege-
rende mester i enduro A-klassen og 
extrem enduro Thomas Kongshøj var 
der. Det var også mesteren i B-klas-
sen, Simon Rasmussen, og guldvin-
deren i C-klassen, Simon Haugaard 

STEEP AND 
DEEP
1. afdeling af DM i Extrem Enduro blev afviklet sidst i marts. 
Tag med til en kold, hård og mudret mc-sport

Villy Poulsen A/S blev grundlagt i 1980 og beskæftiger i dag ca. 50 specialuddannede medarbej-

dere, der er eksperter i præcisionsarbejde under jorden, herunder bl.a. styret underboring.  

Vi arbejder over hele Norden og er kendt overalt som førende indenfor styret underboring

Villy Poulsen A/S og No-Dig ApS
Holstebrovej 9 • 6900 Skjern • T 97 35 22 99 • F 97 35 36 61

info@villypoulsen.dk • www.villypoulsen.dk
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Pedersen. Men også flere andre top-3 
kørere fra de sidste sæsoner - samt 
et par særdeles garvede trialkørere, 
bl.a. firedobbelt dansk mester i MC 
trial, Morten Opstrup Andersen. 

Der blev lagt heftigt fra land, og 
feltet blev hurtigt trukket ud på 
banens fulde længde. To en halv 
time skulle der køres. Det var snart 
klart, at den tætteste dyst i front ville 
blive mellem Kongshøj på sin KTM 
EXC 350 og Morten på sin Honda 
Montessa 300 trialmaskine. På en af 
de første runder fik Morten et lille hul 
på en super stejl og lang opkørsel. 
Lige inden stigningen gled man nedad 

gennem ler og fik sine dæk pakket 
fuldstændigt. Tilløbet var begrænset 
til få meter. Ekstremt.

Dynamisk spor
Et extrem enduro-spor er lavet til 
kanten af, hvad man kan køre – og 
hvis vejret eller maskinerne smadrer 
en sektion fuldstændigt, er det track 
managerens opgave gennem sine 
track marshalls at gøre den kørbar 
for feltets bedste halvdel. Derfor 
blev sporet i Spørring grusgrav også 
justeret et par steder. En opkørsel fik 
forlænget tilløb og en rende med for-
ræderisk ler blev sløjfet – efter at to 
kørere sad uhjælpeligt fast. De kom 
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dog videre ved at teame op og hjælpe 
hinanden fri – i allerbedste fairplay 
stil. Andre steder stod officials eller 
tilskuere beredt og måtte gerne 
hjælpe med reb eller en hånd til dem, 
der trængte mest. Man kan fint få 
varmen som extrem enduro-tilskuer!

Førerløse maskiner
Fordi Klaus Sørensen så fint havde 
lavet sporet til grænsen af de flestes 
formåen, var det mere end én gang, 
at man så førerløse maskiner nå op 
over en kant – og oplevede køreren 
komme til fods kort efter, for så at 
springe på igen. Det var simpelthen 
ind imellem nødvendigt at ”ghoste” 
sin maskine, og med et tryk på koblin-
gen at lande den kontrolleret lige over 
den afgørende kant – for at undgå en 
ommer, som ville suge al energien ud.

Halvvejs i løbet faldt der en kontant 
dom over den forsvarende mester 
Thomas Kongshøj, som havde tolket 
afmærkningen omkring starten på en 
giftig nedkørsel på en måde, som en 
official ikke var enig i. Det kostede 
en diskvalifikation, og skønt Thomas 
havde markeret sig med de næsthur-
tigste omgangstider var løbet slut 
for ham.

Sejr skåret i granit
Efter 150 minutters  – efter danske 
forhold - rigtig ekstrem enduro, var 
kun en håndfuld kørere stadig i gang. 
Flaget blev svunget for trialkøreren 

Morten Opstrup Andersen som en 
sikker vinder. Men kun en enkelt 
omgang efter kom de unge talentful-
de A-kørere Magnus Beck Rasmus-
sen og Oliver Anderson på 2. og 3. 
pladsen. Sidste års B-mester Simon 
Rasmussen tjekkede også ind – med 
nogle meget trætte ben og ikke lang 
tid efter en trialkører mere, Henrik 
Arvad. Et udtryk for mangfoldigheden 
i enduro blev også markeret med 
en flot 8. plads til Marc Viby, nyligt 
fratrådt formand i Dansk Moto Cross 
Union, DMCU.

Trofæet for årets første og garante-
ret et af de hårdeste enduroløb var 
ikke det velkendte præmieblik, men 
meget sigende i stedet smukt fræset 
i granitsten til de tre på podiet.  

Og hvordan bliver sådan et fem 
kilometers spor lige til i en grusgrav i 
Jylland på en pladdervåd dag i marts? 
Som så ofte før med de helt uundvær-
lige og frivillige kræfter fra Enduro 
Danmark Vest, fra Dansk Off-Road 
Motorcykel Klub (DORMCK) og andre 
herlige hang-arounds. 

1. Klaus Sørensen har bygget ekstreme 
spor verden rundt.

2. Morten Opstrup Andersen, fuldt fokuse-
ret mod sejren.

3. Det er ikke FMX, men extrem enduro.

1.

2.

3.
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NÆSTE  
AFDELING
Mere extrem enduro følger. Ud 
over seks regulære DM-afde-
linger i enduro og to pokalløb 
følger et DM2 i extrem enduro 
på Sjælland i næste halvår – 
for at kåre en samlet extrem 
mester. Det bliver rigtig 
spændende at se kampen 
mellem enduro- og trialtoppen 
på kanten af det mulige.

1. Magnus Beck Rasmussem mestrer sin 
opkørsel.

2. Ud over kanten, dropping in.

3. Er det road racing teknik? Simon Peder-
sen fighter sig over kanten.

4. Marc Viby ghoster sin KTM over kanten.

5. Steep - Simon Rasmussen angriber en 
mur med alternativ linje.

1. 2.

3. 4.

5.

EXTREM ENDURO
Extrem enduro eller hard enduro adskiller sig fra normal enduro ved at 
sporet kræver et meget højere teknisk niveau af kørerne, når de skal 
passere både naturlige og kunstige forhindringer. Farten bliver knap 
så høj, men det bliver til gengæld meget afgørende at kunne køre over 
sten, stammer, gennem vand og forcere stejle skrænter. Med andre ord 
kommer balanceteknikker fra MC trial meget mere i spil end at kunne 
”scrubbe” et hop og køre en kurve aggressivt som i MX. I Danmark har vi 
afviklet et extrem enduro løb hvert andet år de sidste fem år. Der køres i 
en samlet klasse – uanset alder og resultater. Alle skal køre det samme 
spor – ingen smutveje for mindre øvede, som det gøres i normal enduro.
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Speedway
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Blød og perfekt pasform
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VINDSTØJ & HØRESKADER

PROFILEN

Magnus Kiel Jensen
Klub: Esbjerg, men skal i denne sæson køre 
for Skærbæk.
Alder: 15 år. 
Hvor tit træner du? Tre til fire om ugen 
både vinter og sommer. 
Hvad er din bedste præstation i 2016?  
Jeg blev nummer 4 til em 80cc.
Hvornår startede du med speedway?  
Jeg startede med at køre speedway, da jeg 
var 8 år.
Hvad er det bedste ved speedway?  
Venskab, fart og adrenalin.
Hvad er dit mål for 2017?  At blive dan-
marksmester og vinde dm for hold.

Lasse Bjerre 
Klubber: Holstrebro, Sheffield,  
Coventry. 
Alder: 23. 
Hvor mange år har du kørt speed-
way? Siden jeg kunne gå. 
Hvad er det bedste ved speedway? 
Farten. 
Hvor tit træner du? Fem gange om 
igen. 
Hvad er dit mål for 2017? At være i 
toppen af dansk speedway. 
Hvad er din ambition med at dyrke 
speedway? At blive verdensmester.

Jan Holm Nielsen
Klub:  Har været medlem af MSM (Glumsø) i 56 år.
Funktion: Lige nu har jeg været flagdommer i 2016 og jeg 
har taget G-licens.
Har du selv været aktiv?  Jeg har været aktiv speed-
way- og langbanekører fra 1961 til 1984 og har været i 
VM finalen i Langbane i 1969, 70 og 71. Jeg har også kørt 
Isspeedway i ni år.
Hvor mange timer er du frivillig ugentligt?  Jeg 
kommer gerne til klubtræning om tirsdagen, og hvis der er 
løb hjælper jeg til som official.
Hvorfor startede du som frivillig?  De fleste som 
hjælper er tidligere aktive kørere eller familie.
Hvad giver det dig?  At være med giver mig mere end 
blot at se på. 

 Rasmus Terkelsen          Privat

Speedway
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Endnu en sæson i Dansk Metal 
Speedway ligaen står for døren og 
åbnes onsdag, hvor Holsted Tigers på 
hjemmebane får besøg af Slangerup, 
og lidt længere vest på har Esbjerg 
Vikings besøg af Grindsted. Ligaen 
ser på forhånd spændende ud, og 
klubberne har sammensat nogle 
interessante hold.

Esbjerg: 
Polsk import
Holdet, der har været en fast del af 
top tre de seneste år, har for første 
gang skiftet ud i den danske stamme 
på holdet. Niels Kr. Iversen og Rene 
Bach er stadig med, men Mikkel 
Bech er blevet skiftet ud med Nicolai 
Klindt. Michael Palm Toft er tilbage 
som C-kører, hvor han skal kæmpe 
med Patrick Hansen om pladsen. Som 
D-kørere bliver det klubbens egne 
Tim Sørensen og Kasper Andersen, 

METAL 2017
Optakt til en sæson fuld af tætte matcher

der skal i aktion. Esbjerg har hentet 
den rutinerede Piotr Protasiewicz 
ind som A-kører, og også på B- og 
C-pladserne er der polske islæt: de 
to ungdomslandsholdskørere Bartosz 
Smektala og Danial Krczmarek er at 
finde sammen med den mere rutine-
rede Piotr Swiderski.

Fjelsted: 
Samme setup
Morten Svendsen har valgt en smal 
men stærk trup, hvor grundstammen 
igen kommer til at bestå af Peter 
Kildemand, Patrick Hougaard, Nikolaj 
Busk Jakobsen og Frederik Jakob-
sen. Sidstnævnte er eneste C-kører 
i truppen. På D-pladsen skal lokale 
Christian Thaysen kæmpe med Peter 
Karger. Ellers bliver det til gensyn 
med Adrian Miedzinski og Nicolas 
Covatti, mens russiske Victor Kulakov 
kan blive et spændende bekendtskab.

Grindsted: 
Mangler A
Grindsted har fra sæsonstarten ikke 
en A-kører i truppen, mens de er rig-
tig godt besat på særligt B-pladsen. 
Her er danske Nicklas Porsing og 
Claus Vissing oppe mod hård mod-
stand fra Krystian Pieszczek, Oskar 
Bober og David Bellego. Jesper Sø-
gaard skal kæmpe med den unge og 
i Danmark ukendte Kamil Wieczorek 
om pladsen som C-kører. På pladsen 
som D-kører er der to gange Emil med 
efternavnene Grøndal og Engstrøm.

Holstebro: 
Brdr. Bjerre
Holstebro, som sidste sæson led 
under en vinter i kaos, har til den 
kommende sæson fået forstærket 
truppen, på A-pladsen er der gensyn 
med Leon Madsen og ny mand på hol-
det er Kenneth Bjerre, som kommer 

til at køre på hold med lillebror Lasse 
Bjerre, der er B-kører. Nye er også 
Ulrich Østergaard og den erfarne 
Miroslaw Jablonski. Sidste mand på 
B-pladsen er Andrey Kudryasjow. 
Kasper Lykke Nielsen er kommet til 
som C-kører, hvor også polske Mikolaj 
Curylo er at finde på holdet. Som 
D-kørere vil Lasse Pørtner få selskab 
af Tobias Thomsen.

Holsted: 
Nicki tilbage
Nicki Pedersen er naturligvis det 
store navn for Holsted, som han har 
været i mange sæsoner, og i svenske 
Andres Jonsson har klubben en rigtig 
god erstatning. På B-pladsen er der 
også genvalg til Bjarne Pedersen og 
Rasmus Jensen, som skal forsøge 
at holde australske David Watt ude 
af holdet. På C-pladsen bliver det 
naturligvis lokale Jonas Jeppesen, 

Niels Kr. Iversen er stadig med for Esbjerg, der ellers har skiftet ud i sin danske kørerstamme.
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der tager pladsen, mens polske 
Michal Gruchalski er klar, hvis der 
bliver brug for ham. Der er mere lokalt 
på pladsen som D-kører, hvor Sam 
Jensen og Martin Steen Hansen skal 
kæmpe om pladsen.

Munkebo: 
Mangler bredde
Hans Andersen er eneste A-kører 
i en trup, som  - med al respekt for 
fynboerne - mangler bredde alle 

andre steder end på B-pladsen, hvor 
de kan fodre svin med dygtige kørere. 
Anders Thomsen er endnu engang 
med på holdet og ligner en fast mand, 
og så skal hele fem mand kæmpe 
om den anden plads: Nick Morris, 
Justin Sedgmen og Rory Schlein, alle 
fra Australien, mens svenske Pontus 
Aspgren og engelske Adam Ellis 
også er en del af truppen. Thomas 
Jørgensen er C-kører sammen med 
den New Zealandske mester Bradley 

Sam Masters, nyslået australsk mester, kører for de forsvarende mestre Region Varde.

Wilson-Dean som gjorde det okay i 
sin debut sæson i England og til den 
kommende sæson skifter til den bed-
ste række. Truppens eneste D-kører 
er Jason Jørgensen.

Region Varde:  
Mestre med joker
De forsvarende mestre har beholdt 
en stor del af truppen fra guldsæso-
nen, og det betyder at pladsen som 
A-kører bliver besat af Sam Masters 
og Troy Batchelor, mens B-pladserne 
skal fordeles mellem Mads Korneli-
ussen, Rohan Tungate, Brady Kurtz, 
Jonas B Andersen samt Mikkel Bech, 
der kommer til holdet fra Esbjerg. 
Mikkel Brøndum Andersen er inden 
sæsonen rykket op som C-kører, 
mens D-pladsen skal fordeles mellem 
Marc Randrup og det ny oprykkede 
stortalent Mads Hansen, som kan gå 
hen og blive en sand joker for Steven 
Andersens drenge.

Slangerup:  
Monberg tilbage
Slangerup stiller med stort set 
samme trup som sluttede sæsonen 
sidste år: Michael Jepsen Jensen 

som A-kører og så de to lokale Mikkel 
Michelsen og Kenneth Hansen som 
B-kørere sammen med Jakub Jamrog 
og Richard Lawson som mulige 
erstatninger. På C-pladsen er der et 
noget overraskende come back til 
Jesper B Monberg, som ellers var 
stoppet med speedway, men nu tager 
han en tørn mere og skal kæmpe om 
pladsen med den noget yngre kollega 
Andreas Lyager. På D-pladsen kom-
mer kampen til at stå mellem Jonas 
Seifert og Jan Graversen.

Ligesom sidste år går de to bedste i 
grundserien direkte i finalen, mens 
nummer tre til seks mødes og kører 
om to pladser. Modsat tidligere går 
alle hold ind i både semifinalen og 
finalen med 0 point, så det er resulta-
tet på dagen, der alene afgør, hvem 
der går i finalen og hvem der senere 
bliver mester. Som noget nyt vil det 
i denne sæson ikke være muligt at 
benytte joker i semifinalen og finalen.
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Hans Nielsen blev hovedkulds kastet 
ind i jobbet som landstræner midt 
i sidste sæson, men han har  ikke 
fortrudt, at han vendte tilbage til den 
sport, hvor han er den mest vindende 
i historien.  

”Da jeg startede som landstræner, 
vidste jeg ikke helt hvad jeg gik ind til. 
Jeg kendte ikke så meget til de unge 
kørere. Og så gav det jo noget ekstra 
arbejde, at Erik Gundersen var uheldig 
at brække lårbenet, lige da jeg var 
kommet til.”

De læsere, der har været med siden 
de glade 80’ere, hvor Hans Nielsen 
og Erik Gundersen hentede VM-titler 
på stribe, husker nok også at deres 
rivalisering. Mange danske speed-
wayfans var splittede: enten var man 
fan af den ene eller anden. Men man 
behøver ikke frygte, at de to gamle 
rivaler ryger i totterne på hinanden: 
”Jeg glæder mig meget til at arbejde 
sammen med Erik. Vi har jo haft vores 
op- og nedture, og der har været 
flest opture. Vi var store rivaler, men 
det der skete dengang var aldrig 
personligt mellem os. Vi stod ikke og 
råbte af hinanden og kaldte hinanden 
alt muligt,” siger Hans Nielsen. 
 
I skrivende stund har landsholdet 
været samlet til den første træning 
over fire dage i tyske Wittstock.

”Der deltog hele 26 kørere, som alle 
sammen fik testet en masse og vi op-

 Rasmus Terkelsen          Sportxpress

BEDRE OG BEDRE
Den nye landstræner ser frem mod den nye sæson, hvor de danske 
resultater gerne skulle forbedres i forhold til sidste sæson

tog en del video, som vi brugte til at 
få rettet nogle ting til ved hver enkelt 
kører, som f.eks teknik og starter,” 
fortæller landstræneren, der havde 
en blanding af helt unge og ældre 
kørere i truppen i Tyskland.  

”Det var dejligt at se Nicki Pedersen 
var tilbage og i form og han vil det 
stadig. Hvis hans cykler fungerer, er 
han et godt bud på top 3 i GP-serien. 
Niels Kr. Iversen er også et godt bud 
på en samlet top 3.” 
 
Blandt de nye 500cc kørere er Mads 
Hansen - som har leveret fantastiske 
resultater på 85 og 250cc  - et spæn-
dende navn.

 ”Mads Hansen har allerede vænnet 
sig til 500-cyklen og kører den uden 
problemer, og han kommer til at gøre 
det godt i år. Men jeg vil helst ikke 
fremhæve nogle foran andre. Nick 
Agertoft og Marius Nielsen kommer 
lige fra 85cc, og jeg er meget impone-
ret over dem, de havde rigtig god fart 
og lavede nogle gode starter,” siger 
Hans Nielsen.

”Jeg er meget imponeret over de 
unges niveau og alle de unge var 
meget ihærdige i Tyskland. Lysten til 
speedway lyser ud af dem, og de er 
klar til den nye sæson. Jeg fik lært 
dem bedre at kende og nu skal vi bare 
have dem til at køre endnu stærkere.”

Målsætningen for den kommende 
sæson ligger fast: Danmark igen skal 
have en mand med i top3 i GP-seri-
en, ligesom vi til 2018 skal have tre 
danskere med fast i GP. For landshol-
det var 2016 en skuffelse, og det skal 
der rettes op på: ”Vi skal tilbage i top 
3 og gerne vinde. Det er svært, for 
Polen er som altid godt kørende, og 
det er altid dem, vi slås mod... og så 
er der Australien” 

På U21siden vil Hans Nielsen gerne 
have tre mand med i de individuelle 
finaler: 

“Patrick Hansen gjorde det godt i år 
og Mikkel B Andersen var også med 
og skuffede måske lidt i forhold til 
det, vi ved, han kan. I år skal vi gerne 
have nogle, der er med fremme og har 
chancen for at vinde VM inden sidste 
runde og vi skal have en i top 3.” 

Det unge landshold hentede bron-
zemedaljer ved finalen i Sverige, og 
det skal mindst blive til det samme 
i år: ”Sidste sæson var kørerne 
meget unge og nogle af dem kan 
stadig være med to/tre år. Med den 
erfaring, vi hentede sidste år, tror jeg, 
vi har en god chance for at vinde i år,” 
siger landstræneren.
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Isspeedway er en fascinerende sport, 
der bliver kørt på 500 ccm maski-
ner, som maximalt yder 70 HK. Den 
tjekkiske JAWA-Motor er den mest 
brugte, kun lejlighedsvis ser man 
også GM-motorer. Motorerne er alle 
4-takt, 1 cylinder med kun 2 ventiler. 
De dominerende stel er TIBO, som er 
specielt udviklet af hollandske Tjitte 
Bootsma. Der anvendes lette materi-
aler som karbon og senest titanium. 
Den gennemsnitlige hastighed ligger 
omkring 90 km/t, men der er opnået 
tophastigheder på op til 140 km/t. 
Maskinerne må ikke have en samlet 
vægt under 110 kg.

KOLD ACCEELERATION
Speedway på is er hurtigt, intenst og stemningsfuldt. Rusland dominerer

Isspeedwaycykler har ingen alminde-
lige bremser, men er udstyret med en 
tændingsafbryder. Denne tændings-
afbryder er forbundet med kørerens 
håndled med en tynd snor. Ved et 
styrt vil køreren afbryde tændingen 
og motoren stopper.

Kold skulder
Hastigheden kan kun reguleres 
med gashåndtaget. I de snævre 
kurver, hvor kørerne til tider lægger 
maskinen så langt ned, at skulderen 
er i berøring med isen, ville bremser 
betyde større risiko for uheld. 

På grund af den direkte kraftoverfø-
ring gennem piggene, der borer sig 

ned i isen, står en 500cc maskine 
ikke tilbage for en Formel 1-bil med 
hensyn til acceleration. 

Helt specielle er dækkene: De er 
monteret med 28 mm lange spikes. 
På forhjulet er der op til 140 spikes, 
på baghjulet endda op til 180, hvilket 
bevirker den kraftige acceleration 
samt at cyklerne kan bevare grebet 
i banen i de snævre kurver. Kørerne 
præparerer deres dæk med spikes 
i sommerpausen. Hver spike må 
monteres enkeltvis med håndkraft. 
Det tager ca. 10 timer pr. dæk.

Prisen for en køreklar isspeedwayma-
skine ligger omkring ca. 75.000 kr.

Man kører på såvel natur-is som 
kunstisbaner. Ovalen må max. være 
400 meter lang.

Rusland fører
Den førende nation er Rusland, her 
findes der i øjeblikket over 1.000 
aktive kørere.  Ud over Rusland bliver 
der også kørt isspeedway i Sverige, 
Finland, Holland, Tyskland, Tjekkiet, 
Østrig og Schweiz.

Siden 1966 er der blevet kørt indivi-
duelt verdensmesterskab. De russiske 
kørere har været de klart domine-
rende med 43 titler. Kun fire gange 
har svenskerne brudt den russiske 
dominans. To gange var vinderen 
tjekkisk og en gang finsk.

Lignende forholder det sig med 
holdverdensmesterskabet. Her har 
russerne taget 43 titler, mens Sverige 
har taget tre titler og Tyskland en 
enkelt.          

Isspeedway er meget miljøvenlig. 
Lige som ved speedway anvendes der 
udelukkende metanol, som næsten 
udelukkende forbrænder til vand-
dampe.



33speedway / mb

Tilskuerne kan følge begivenhederne 
på nært hold. Banen er omkranset af 
stablede halm- eller rockwoolballer 
med et stålgitterhegn bagved.       

Vild oplevelse
Jeppe Schmidt oplevede isspeedway 
live første gang i Berlin 2017, da han 
så grand prix afdeling 7 i isspeedway 
med sin far.:
”Gennem hele min speedwaykarriere 
har vi snakket om, at vi godt gad at se 
det live, da vi kun havde læst om  

det og set det i tv få gange. Og 
hvilken oplevelse. Det går vanvittig 
stærkt i virkeligheden! De kører tæt, 
og der er en fed stemning!

Jeg synes det fedeste var at se, når 
de alle fire sammen gik ind i første 
sving helt liggende ned ved isen.

En oplevelse, alle speedway elskere 
burde prøve.”

De 180 pigge på bagdækket monteres i hånden. Piggene er 28 mm lange.
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Mere fokus på træning, kost og 
forberedelse samt bedre faciliteter 
og mulighed for sparring. Der er sat 
en ny kurs i dansk road racing, hvor 
professionalismen skal være større 
og rammerne bedre. Motorbladet 
har taget en snak med tre profiler, 
som er tæt på de danske talenter 
herhjemme.

Kristian Skov, ejer af 
Viggo Petersens Eftf. A/S
Kristian Skov har gennem mange år 
været en del af road racing. I mange 

FREMTIDENS 
RACERE
Nye planer for talentarbejdet i road racing. 
Støtte og struktur til talenterne

år har Kristian støttet road racing-kø-
reren, Alex Schacht, men har de 
sidste år også rettet fokus mod de 
unge Moto3-kørere herhjemme, hvor 
Kristian stiller en lang faciliteter og 
ressourcer til rådighed. 

Hvorfor støtter du de danske 
talenter?
-Jeg vil gerne, i samarbejde med 
en række dygtige road racing-folk 
herhjemme, være med til at skabe 
en kravlegård i Danmark, hvor vi 
stiller en masse værktøjer, knowhow 
og viden til rådighed for de danske 
talenter. Min bror Anders Skov kørte 
road racing og vandt både DM og 
Nordisk mesterskab. Da han døde i en 
skiulykke for 12 år siden, aftalte jeg 
med min kone, at vi skulle give noget 
payback til sporten, da road racing 
altid har været en stor del af både 
min brors og mit liv. 

Så det ligger mig meget på sinde at 
hjælpe sporten, men især også at 
gøre det muligt for hr. og fru Danmark 
og deres børn at prøve road racing, 
uden at de skal være mekanikere eller 
født ind i sporten. Som sporten er 
nu, kan det godt være svært at være 
nybegynder – det vil jeg gerne være 
med til at ændre. 

Hvordan hjælper du de unge 
talenter?
-Jeg har gennem mange år støttet 
Alex Schacht og målet har hele 
tiden været, at hans succes skulle 
bane vejen for alle de andre kørere 
herhjemme. 

Én af måderne jeg støtter på er, at jeg 
har investeret i to Honda 2,5 cc, som 
er til rådighed for Moto 3-teamet. 
Men det er også at skabe nogle ram-
mer og et setup til løbene, som kan 

hjælpe kørerne. Fx med en mekaniker, 
et telt, affjedring osv. Det hjælper jeg 
til med, og så har DMU en række folk, 
som beslutter, hvordan setuppet skal 
aktiveres og integreres derude. 

Jan Jespersen, road 
racing-manager og 
tidligere kører
Jan Jespersen har gennem mange år 
været i toppen af dansk road racing 
og i 2014 blev han kåret som årets 
road racing-kører. Jan har gennem de 
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sidste år fungeret som manager for 
de unge talenter herhjemme. 

Hvordan ser den danske ta-
lentmasse ud lige nu?
-Pt. har vi en trup på omkring 10 køre-
re. Talentmassen er klart tilstede. Det 
der dog begrænser, er dels økonomi 
og dels en kultur, hvor man tidligere 
i dansk road racing måske har været 
lidt lad. Men det har vi arbejdet me-
get på de sidste år, og ligesom gjort 
tydeligt, at talent er én ting. Mange 
andre aspekter skal med, hvis du skal 
videreudvikle dig. 

Hvilke aspekter er det?
-Man skal tage ejerskab på sit talent. 
Vi har sendt et tydeligt signal om, 
at kost, træning, planlægning og 
forberedelse er et mindst lige så 
vigtigt aspekt som talent. Jeg har 
brugt nogle år på at observere, hvad 
man tidligere har gjort, og jeg kan se, 
at den helt store grund til, at vi ikke 
har rykket os mere er, at vi ikke har 

forberedt os godt nok til træning, løb 
osv. Det ændrer vi nu. 

Og her er Kristian Skov en stor, stor 
hjælp, som kan løfte os op på et nyt 
niveau. Vi får et setup, som gør, at 
rammerne for kørerne bliver markant 
bedre, og der bliver stillet ressourcer 
til rådighed, som vi ikke har haft før. 

Så stor tak til Kristian for det. 

Søren Andersen, 
sportschef i Danmarks 
Motor Union
Søren Andersen har ansvaret for 
DMU’s elitearbejde og har det daglige 

ledelsesansvar for DMU’s landholds- 
og talenttrænere. 

Hvordan går det med talentud-
viklingen i dansk road racing?
-Vi har i øjeblikket en række talenter 
i DMU, som har det, der skal til for 
at slå igennem på den store scene. 
Vi  glæder os til at se deres udvikling 
samt hjælpe kørerne på rette vej.

Der er sat gang i en række 
nye tiltag i dansk road racing. 
Hvilke?
-For et par år siden ændrede vi fokus i 
vores road racing-satsning. De yngre 
kørere blev prioriteret, og vi satte nye 
krav til deltagelse i vores trupper. En 
fysisk test blev således en ”stopprø-
ve” i forhold til at få lov til at deltage 
eller ej. Forud for 2017-sæsonen 
har vi styrket vores setup omkring 
kørerne yderligere. 

Jan Jespersen strammer op på struktur og forberedelser for at få mere ud af talenterne.

Vores fysiske træner 
Dennis
Wounlund vil være til stede ved et af 
løbene i 2017, og så vi er rigtige glade 
for, at Mathias Paulsen, som selv er 
ude i øjeblikket på grund af styrt, har 
sagt ja til at indgå i vores træner-
team og støtte vores kørere ved alle 
NEC-afdelingerne i år. Det er en kæm-
pe gevinst. Jan Jespersen er desuden 
satsningens omdrejningspunkt og 
lægger et kolossalt, dedikeret arbejde 
for vores talenter. 

Derudover er der planer om at trække 
nogle af klubtrænerne tættere på 
vores satsning og dermed sikre en rød 
tråd i hele strukturen. Alt i alt tegner 
det meget lyst for Road racing-sats-
ningen.

Tino Hole er en af de dygtige talenter i dansk roadracings nye kuld.
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IRON BIKES
v/Ole Ølholm

Røjlevej 8 • 5500 Middelfart
Tel. 64 40 25 54 • Fax 64 40 67 79 • www.ironbikes.dk

http://www.ironbikes.dk/
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IRON BIKES
v/Ole Ølholm

Røjlevej 8 • 5500 Middelfart
Tel. 64 40 25 54 • Fax 64 40 67 79 • www.ironbikes.dk

Energivej 22
2750 Ballerup

Tlf. 3953 5400
www.triobiler.dk

http://www.triobiler.dk/


dmu / mb38

TAK FOR 
HJÆLPEN

Kære frivillige. DMU siger tak for din indsats.  
Du gør en forskel, uanset om du af og til giver et hurtigt nap med eller du er 

en af dem, der tager det lange, seje træk

 Camilla Friberg          Privat

FIE KRISTINE ANDERSEN

Fyens Motor Sport
Alder: 20 år

Frivilligt arbejde: Arbejder for at styrke klubbens 
trænerteams, så kørerne får en god og sjov under-
visning.

”Jeg elsker at være frivillig, fordi man er med til at 
skabe en masse ting. Det er fantastisk at kunne 
hjælpe andre, og samtidig får man en større indsigt 
samt indflydelse i klubben. Jeg er overbevist om, at 
man bliver et gladere menneske ved at hjælpe og 
støtte op om de ting, man har lyst og resurser til”

RENÉ SEIER JØRGENSEN

Frederiksborg Amts Motorklub
Alder: 46 år

Frivilligt arbejde: Baneformand

”Jeg nyder at holde banen i fin stand, så de andre 
kørere kan nyde at køre på den, og ja, så kan jeg 
også selv komme ud at køre. Jeg elsker det samvær, 
vi kørere og de andre frivillige har sammen. Der skal 
bruges hænder til at holde en klub i gang, og jo flere 
vi er, jo færre opgaver er der for den enkelte person”

ULLA VEGA JØRGENSEN

Slangerup Motocross Klub
Alder: 57 år

Frivilligt arbejde: Frivillighedskoordinator

”Motorsport interesserer mig meget, og jeg har 
derfor været her i mange år. Jeg ville slet ikke 
kunne undvære det. Jeg møder mange fantastiske 
mennesker, og det glæder mig at introducere dem 
for en god sport. Jeg vil altid være der for dem, for 
man bliver så glad, når de kommer i gang”

KH DMU
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MOTORBLADET
mb

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

DET SKAL DU SE!
-UDVALGTE LØB I DE NÆSTE MÅNEDER

Find den fulde løbskalender på DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Road Racing 

29–30. april DM supermoto afd. 1 og 2 Padborg Park

6-7. maj Classic DM afd. 1 og 2 Jyllands Ringen

12-14. maj DM road racing afd. 3 og 4 Mantorp Park

Off-track 

29. april DM-afdeling 2 (enduro) Grand Finnerup

13. maj DM-afdeling 3 Hallandia Enduro

20. maj DM-afdeling 2 (trial) Skov Trial

11. juni DM-afdeling 3 (trial) Kolding Trial

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Motocross 

23. april DM Mini/OB/Pige/Dame, 1. 
afd. 

Sønderborg

21. maj  DM-A + Junior 125, 2. afd. Svendborg

11. juni DM-A + Junior 125, 3. afd.  Holstebro

Speedway

21. april Dansk VM/EM-kvalifikation Slangerup

6. maj Grand Prix Qualifications afd. 1 Esbjerg

3. juni Team Speedway U21 WC-semi-
finale 2 

Esbjerg

VI REPARERER 
ALLE CROSS MÆRKER

Suzuki reservedele fra 1979-2014

Reservedele, tilbehør, 
cylinderservice samt alt hvad du skal 

bruge til cross.

Hovedgaden 53, Snejbjerg, Herning
Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

CROSSIMPORT
TILBUD 

Ny Suzuki rmz 250 fra 51.995 kr. 
Ny Suzuki rmz 450 fra 54.995 kr.
Ny Kawasaki kx 85 lav – 29.995 kr. 
Ny Kawasaki kx 65 - 23.995 kr.
Ny Yamaha yz 125 – 52.995 kr.
20 t. Yamaha yzf 250 - .16 - 45.800 kr.
22 t. Yamaha yz 125 - .16 – 41.500 kr. 
Honda 125 - top stand - 16.000 kr.

Se også www.bj-mc@dlgmail.dk

 Lars Flyvholm Kvistgaard

TAG MED TIL 
BERGRING
RENNEN
Højresving, flyvehop og tophastigheder på 160 kilometer i timen. Den 1.877 
meter lange græsbane i den lille tyske by Teterow indeholder lidt mere end en 
almindelig rundbane.

Banen har stigninger på mere end 16 procent, og i finalerne køres der over fem 
omgange på specialbyggede langbanecykler – uden bremser naturligvis. Mo-
tocross-cykler og quad racere stiller også til start, og de får lov til at køre både 
højre og venstre om. I de gode årgange er der såmænd også sidevogne med.

Løbet afvikles for 97. gang i Pinsen d. 3.-4. juni med træning og indledende he-
ats lørdag og så det helt store ræs søndag fra middagstid. Desuden krydres det 
hele med et internationalt besat speedwayløb ”Auerhahn Pokal” på Teterows 
Grand Prix bane, hvor navne som Bjarne Pedersen og Antonio Lindbäck har 
sejret de sidste par år.

I år arrangerer Sports Motorklubben Gandrup bustur i samarbejde med Nilles 
Busrejser, og turen inkluderer blandt andet speedwayløb lørdag aften og 
græsbaneløb søndag. Der er ledige pladser på turen, der kan bookes på telefon 
41 53 50 98.

”WENN DER BERGRING RUFFT”
Tag med SMG & NILLES Busrejser i Pinsen til en fed 
SPW. & Græsbaneweekend i TETEROW.
Afrejse lørdag d. 3/6 om morgenen, hjemkomst d. 5/6 sidst på dagen.

Lørdag aften: Int. Speedway på Bergring Arena.

Søndag: Brutalt Int. Græsbaneløb på Teterower Bergring.

Pris incl. Busrejsen, entre til begge løb, 2 overnatninger på hotel, 3 x 
morgenmad, 2 x frokost og en treretters menu - KUN 2015,00 pr. pers.

Ring venligst på 41535098 og hør om vore fine rabatter for unge under 18.
Tilmelding på: 41535098 eller: mail@smg-speedway.dk 

http://www.dmusport.dk/
mailto:www.bj-mc@dlgmail.dk
mailto:mail@smg-speedway.dk


Vi har et stort lager af fine 
brugte Yamaha MX cykler

Yamaha YZ125 2015 - Race klar
Kr. 29.990,- eller kr. 1.707,- pr. måned i 23 mdr.

Yamaha YZ250F 2016 - KUN 43 timer
Kr. 39.990,- eller kr. 1.945,- pr. måned i 23 mdr.

Yamaha YZ250F 2016 - KUN 27 timer
Kr. 44.990,- eller kr. 2.185,- pr. måned i 23 mdr.

Repræsentativt eksempel:
Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 måneder, der tilbagebetales via Betalingsservice. Månedlig ydelse: 1.946 kr. Debitorrente 0,0% 8 (variabel i lånets løbetid). ÅOP: 12,1%. Samlede 
kreditomk.: 4.759 kr. Samlet tilbagebetaling: 44.759 kr. Stiftelsesomk.: 4.000 kr. Mdl. faktureringsgebyr: 33 kr. Fortrydelsesret: Du kan fortryde den indgåede kreditaftale indenfor 14 dage.

Se flere brugte og nye Yamaha cykler på YSR.DK

RING 57 61 82 28
Fluebæksvej 200 · 4100 Ringsted · www.ysr.dk · admin@ysr.dk

Der tages forbehold for pris- og tastefejl.

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

Yamaha YZ125 2016 - Race klar
Kr. 38.990,- eller kr. 1.850 pr. måned i 23 mdr.

http://ysr.dk/
http://www.ysr.dk/
mailto:admin@ysr.dk

