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Den nye KX450F er vores stærkeste og hurtigste motocross cykel nogensinde, 
og den giver dig de bedste chancer for at nå til tops! Med sin KX DNA er 
linjen lagt; flere kræfter og bedre control. Justerbar køreposition, ultra smalt 
stel, samt opdateringer på affjedring og motor gør valget let – vil du på podiet 
er KX det rigtige valg, bare spørg Stefan Kjer Olsen!

Kærsgaard Motorservice
Odensevej 4
4200 Slagelse
28 78 43 11

E.S. Teknik
Skolegade 30
6670 Holsted
75 39 28 38

Basballe Cross Center
Kølbakken 9, Grønfeld
8400 Ebeltoft
86 36 53 64

KMS Kukkonen Mx Service
Rogenstrupvej 2
8831 Løgstrup
60 25 62 94

Easy Store ApS
Lupinvej 5
9500 Hobro
97 14 97 77

KX450F kr: 62.995 KX250F kr: 58.995 KX85,høj kr: 35.995 
KX85,lav kr: 33.995 KX65 kr: 26.995 KLX110 kr: 21.995 
+ leveringsomkostninger kr. 1.500,-

Se mere på www.kawasaki.dk *Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

KX2016 Annonce.indd   1 23/09/15   13.06

http://www.kawasaki.dk/
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Så gik der endnu et år, og vi kan se 
tilbage på mange rigtig flotte sportslige 
resultater i DMU samt gode fremtids-
udsigter for den videre talentudvikling. 
Specielt den øgede fokus på de unge 
talenter er for alvor ved at vise en 
positiv effekt. 

Der også igangsat og gennemført flere 
aktiviteter på den administrative side, 
som alt i alt skal gøre det nemmere, 
sjovere og mere engagerende at være 
medlem eller frivillig leder i DMU i 
fremtiden.

Af disse kan fremhæves fortsat stor 
fokus på uddannelse, hvor vi har lan-
ceret e-learning, som for alvor starter 
op i januar. Blandt andet er vi ved at 
forberede et kort e-learning-kursus, 
som man (frivilligt) kan tage, når man 
tegner licens. Dem som gennemfører, 
er med i lodtrækningen om en gratis 
licens i 2016.

Målet er, at vore aktive får yderligere 
information om sikkerhed, førstehjælp 
og anti-doping, som alle punkter er 
vigtige, samt at alle er så uddannede 
som muligt. Vi håber, at alle vil bakke 
op om dette.

MANGE SPÆNDENDE AKTIVITETER 
I 2015
I 2015 lancerede DMU klubmedlem-
skabsportalen, som mange klubber 
allerede har tilmeldt sig. Vi opfordrer 
alle til at implementere dette til 2016, 
da der er store fordele ved portalen – 
både for klubben, men også for den 
enkelte aktive.

I slutningen af året bliver der også ind-
ført et nyt e-mail-notifikationssystem, 
hvor DMU-medlemmer i medlemssy-
stemet kan vælge, om de ønsker en 
notifikation inden deadlines på løb. 

Der er gennemført mange aktiviteter 
omkring FairPlay, og ambassadørerne 
har uddelt flere FairPlay-medaljer 
gennem året. Til 2016 kommer der 
naturligvis fortsat mange tiltag på 
dette område. Som det ses kommer 
der blandt andet en ny figur, som 
repræsenterer FairPlay i 2016.

BMX-PROCESSEN TIL DCU I FULD 
GANG
Året 2016 bliver jo igen et spændende 
år. Dels med mange store sportslige 
events, som allerede er planlagt, men 
også den forventede positive effekt 
af de mange tiltag, som er igangsat. 
Samtidig er det også et trist år, da det 
jo er sidste år, BMX er medlem i DMU. 
Processen er i gang, og der er udar-
bejdet en flot hvidbog, som beskriver 
de mange opgaver, som nu skal løses 
frem til overgangen ved udgangen 
af 2016. Trods alt en spændende og 
interessant proces, som vi alle lærer 

meget af og som DMU også kan 
anvende i vores videre udvikling.

Jeg vil også benytte lejligheden til at 
takke for den store indsats for DMU, 
som alle klubberne og de frivillige yder. 
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

God jul og godt nytår - og vi ses igen 
i 2016!

Leder: Tak for et flot 2015
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Med venlig hilsen
DMU-formand, 
Jørgen Bitsch
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TILMELD DIG DMU’S  
NYHEDSBREV
Ca. to gange om måneden udsendes DMU’s 
nyhedsbrev med emner om alt fra store sports-
lige 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. 

ÅRETS BMX-RYTTER  
2015 ER…
Når mange af DMU’s baner ligger 
øde, ved man, at det er tid til de 
årlige awards-show for motor- og 
BMX-sporten. Mandag den 23. 
november blev Danish Bike Award 
afholdt i Cirkusbygningen. Simone 
Christensen, Niklas Laustsen, Jimmi 
Therkelsen og Dorte Balle var blandt 
de nominerede og du kan læse, hvem 
der vandt inde i bladet.

Den 4. februar er det så motorfol-
ket, der skal hyldes og hædres. I år 
afholdes det flotte show i Herning 
Messecenter, og du kan stadig nå at 
komme med. Køb billet på billetnet.dk 
– søg: dansk motorsport award. 

NAVNGIV DMU’S FAIRPLAY-FIGUR  
- OG VIND BILLETTER
Danmarks Motor Union har fået sin helt egen FairPlay-figur. Han vil optræde fle-

re steder på DMU’s overflader, blandt andet i DMU’s nye e-learningsystem, 
hvor han vil være vært gennem kurserne. Vi mangler dog en lille detalje, 
før vi rigtig kan præsentere ham til løb og arrangementer: han mangler 
et navn! Derfor har vi brug for din hjælp! 

Hvad synes du DMU’s nye FairPlay-figur skal hedde? Vælges dit navn, så vin-
der du to billetter til Dansk Motorsport Award, som afholdes 4. februar 2016 i Herning. 
Desuden vinder du et par fede kørerbriller og et eksemplar af jubilæumsbogen, som 

fortæller DMU’s historie fra 1914-2014. 
Kom med dit bud til mgt@dmusport.dk inden den 4. januar 2016.  

NOMINÉR ÅRETS FAIRPLAYER
Igen i år kan du nominere en kører, official, 
bestyrelsesmedlem, frivillig, tilskuer mv. til årets 
FairPlay-pris. DMU vælger ligesom sidste år to 
FairPlay-episoder eller -personer ud, som sammen 
med DASU’s to FairPlay-indslag er nominerede til 
det store Dansk Motorsport Award, der afholdes i 
Horsens 4. februar. Prisen kan blandt andet uddeles 
til en kører, som på banen har vist flot sportsmans-
hip, det kan være en frivillig, som gennem året har 
bidraget til den gode stemning på og uden for banen, 
eller det kan være en klub, som har igangsat et tiltag, 
der har bidraget til større FairPlay i klubben. 
Send en mail til mgt@dmusport.dk, hvor du beskriver 
den episode, som gør, at personen eller klubben 
fortjener et FairPlay-klap på skulderen. Så kan det 
være, at din nominering får plads ved Dansk Motor-
sport Award 2016. 
Sidste frist for nominering er mandag 18. december.  

Glædelig jul og godt nytår
Sekretariatet ønsker DMU`s klubber og medlemmer glædelig jul 
og godt nytår.
Kontoret i Brøndby er åbent til og med onsdag 23. december og 
åbner igen mandag 4. januar 2016.
Vi takker alle for samarbejdet i 2015 – og ser frem til en god 
sæson 2016.

DMU FORTJENSTTEGN 2016
DMU’s Fortjensttegn 2016 bliver ifølge vedtægterne uddelt på Repræsentantskabsmødet 
i Horsens lørdag 5. marts 2016. DMU’s Fortjensttegn kan tildeles personer, der gennem 
en helt ekstraordinær indsats yder eller har ydet tjenester til gavn for motorcykel- eller 
BMX-sporten.
DMU’s Fortjensttegn uddeles i guld, sølv og bronze. Klubber og klubledere opfordres til at 
indsende motiverede indstillinger til DMU’s sekretariat, e-mail: dmu@dmusport.dk, senest 
22. december 2015. 

http://www.dmusport.dk/
http://billetnet.dk/
mailto:mgt@dmusport.dk
mailto:mgt@dmusport.dk
mailto:dmu@dmusport.dk


DMU’S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016
Der indkaldes hermed til de ordinære repræsentantskabsmøder i Danmarks Motor Union samt Sportskommis-
sioner på Scandic Bygholm Park Hotel, Schüttes Vej 6, 8700 Horsens, lørdag 5. marts 2016. 
Repræsentantskabsmødet i DMU er med mødestart kl. 08.30-12.00 efterfulgt af frokostbuffet. Repræsentant-
skabsmøderne i Sportskommissionerne afvikles efterfølgende med mødestart kl. 13.30.
Yderligere information udsendes af DMU’s sekretariat medio januar. 

 #dmusport   @dmusport   dmusport   dmusport   dmu_sport
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Når DMU’s kørere i starten af det nye år køber 
kørerlicens for 2016, vil de få mulighed for at tage et 
digitalt sikkerheds- og førstehjælpskursus via DMU’s 
nye e-learningplatform Uddannelsesportalen.
På den kvitteringsside, som man får vist på skær-
men, når man har bestilt og betalt sin kørerlicens, 
vil der være et link til DMU’s e-learningplatform 
Uddannelsesportalen. Ved at følge linket og logge ind 
med sit licensID og samme kode som til medlemssy-
stemet, får køreren adgang til en række korte e-lear-
ningforløb, herunder ét, som hedder ”Sikkerheds- og 
førstehjælpskursus for kørere”. 

Kurset vil gennemgå nogle generelle regler ved-
rørende sikkerhed på banen, førstehjælpens fire 
grundtrin samt nogle råd om, hvordan man forholder 
sig ved visse sportsskader. Formålet med det korte 
e-learningkursus er at udbrede kendskabet til generel 
sikkerhed og førstehjælp på en måde, som kan nå 
bredt ud og som er let at tilgå for DMU’s brugere. 
Kurset tager ca. 10 minutter at gennemføre, og 
når køreren har gennemført kurset, registreres det 
automatisk i systemet. Ved udgangen af marts vil 
der blive trukket lod blandt alle, som har gennemført 
kurset i løbet af årets første kvartal, om 3xgratis 
licens i 2016.

feed
FØLG DMU PÅ DE SOCIALE 
MEDIER 
#dmusport i dine Instagram-bil-
leder – vi bringer de bedste og 
sjoveste i MotorBladet

soffisoerensenTrial selfie med prinsen på den 
røde Honda #trialdk#dmusport #honda #trial

poulsen125 Så blev sidste DM kørt for i år, og 
dm stillingen afgjordt. Jeg blev 1 på dagen og 

endte som 2 i den samlede stilling!#yama-
ha #yz125 #fox#dmusport #antvorskovkaserne

nsoelvsten14, louisetm16,mogensen94 og an-
dreasbs karstenmols Klar til andet heat 
;-)#crosssøster #68stella #hunersej#d-

musport #dmufairplay :-)

rterkelsenDanish under 21 team are 
ready to World Cup in Mildura next week #zu-

zel#sport #speedway #speedwaydk#dan-
mark #denmark #danishspeedway#dmuSport

Få styr på sikkerheden og 
vind gratis licens i 2016
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Både topkørere og klubber har svært 
ved at tiltrække sponsorerne, men hårdt 
arbejde og prioritering gør forskellen

 Jeppe Olsen          Pr/privat

DEN SVÆRE 
SPONSORJAGT

Jacob Bach repræsenterer Haro - en af de få virksomheder, der 

arbejder målrettet med sponsorater i BMX.
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En seriøs BMX-karriere bygger også 
på økonomi, og her er sponsorerne 
væsentlige. Men de kan være svære at 
lande og kommer ikke af sig selv. 

Det oplever selv bmx-himlens lysesen-
de stjerneskud, Simone Tetsche Chri-
stensen. Hun har  dog til dels knækket 
koden og giver her sit bud på, hvorfor 
kørerne oplever benspænd.

-Sammenlignet med f.eks. topfodbold 
er BMX en nichesport og vi ved jo 
godt, at vi i perioder må undvære de 
store mediers interesse. Det er en 
væsentlig forklaring på, at vi ikke er en 

sport med mange millioner i spil, siger 
Simone Tetsche Christensen.

Simone T. Christensen råder til, at man 
erkender disse fakta og forudsætnin-
ger. Herefter er hårdt prioriteret og 
målrettet arbejde det grundlæggende. 
Hendes flotte sæson er og skal være 
et godt værktøj overfor sponsorernes 
interesse. Opgaven er stadig svær og 
må både prioriteres og underkastes 
strukturing.
-Jeg skriver ansøgninger med ud-
gangspunkt i min sejr ved Europepan 
Games, hvilket jeg er nødt til at lægge 
meget arbejde i. Heldigvis har jeg fået 

topprofessionel rådgivning af Team 
Danmark og DMU. Jeg lever alligevel 
med mange afvisninger, og det er helt 
klart mit råd til andre, at man aldrig 
må lade sig knockoute ud af disse 
standardsvar med negativt budskab.

UDSTYR ER LETTEST
Hendes miks af resultater og stram 
kæde på sponsor-bestræbelserne giver 
hende bonus og lidt luft i budgettet. 
Om sæsonen ’15 fortæller hun:
-Omkring en håndfuld tusindekron-
sedler er, hvad jeg har haft at rutte 
med i denne sæson. Dertil kommer 
en fornuftig indsprøjtning af udstyr fra 
diverse sponsorer. Eksempelvis min 
cykel, der repræsenter et beløb, som 
jeg er glad for ikke selv at skulle bære. 
Det samme med hjelmen - udstyr er 
nemlig altid nemmere at lande end 
rede penge.

Simone ser en udvikling øst for 
Storebælt, hvor nogle klubber lykkes 
med at lande deres hjemkommuner 
som sponsorer, eksempelvis Roskilde. 
Klubformanden dér, Niels Østergaard, 
forklarer Motorbladet, at det kommer 
af en en bestyrelsesvedtaget strategi:

-Vi har taget udgangspunkt i den 
erkendelse, at det er nemmere at 
finde event-sponsorer. Vi så det for 
alvor sidste år, da vi stod for EM. 

Kommunale kroner hjalp os med den 
opgave, hvilket bunder i, at Roskilde 
Kommune jo er Team Danmark-kom-
mune, der derfor har en forpligtelse 
for vores sport. Roskilde Kommune 
har i det hele taget valgt at profilere 
sig via sport, siger klubformanden og 
fortsætter:
-Vi har yderligere det held, at en stor 
drivkraft i klubben og bestyrelsen har 
påtaget sig det praktiske i at have med 
sponsorarbejdet og -strategien at gøre, 
fortæller formanden. 

Han tror i øvrigt på ny sponsorinteres-
se i ’16, når klubben i Roskilde igen 
beværter et større stævne, Danish 
Supercup.

-Vi tror, at kommunen igen vil rette 
projektøren på os, forklarer formanden.

Østergaard og klubben har haft held og 
dygtighed til også at lande eventspon-
sorrater fra det lokale erhvervsliv.

-En stor fastfood-kæde og en læske-
drik-virksomhed gik ind med noget, der 
nærmede sig de 50.000,- kr., hvilket 
ser ud til at være loftet i bmx.

SPONSOR LÅNER UD
Roskilde BMX har også en vedvarende 
og kontinuerlig sponsor i en større 
entreprenørvirksomhed, der i det 
daglige træder til med maskiner til gra-
vearbejde. Samme virksomhed står for 
opgaven med toiletterne i forbindelse 
med vores større arrangementer.

-Virksomheden skruer lidt ekstra op for 
charmen i forbindelse med de større 
arrangementer og tager sig af hele 
balladen angående supplerende toilet-
faciliteter, siger Roskilde-formanden.

NIels Østergaard har både holdning 
og erfaringer med sponsorer i den lidt 
mindre skala:

-De mindre bande-sponsorater til en 
værdi af måske 1.000,- kr. fra lokale 
pizzerier, og den stil er nemmere at 
lande, men rækker selvsagt ikke det 
helt store.

FARS FIRMA
Velmenende fædre og forældre med 
eget firma kan kaste mere af sig, men 
den medalje har en bagside, som 
Østergaard og bestyrelsen ikke er 
glade for:

Danmarks absolutte topkører, Simone T. Christensen, arbejder hårdt med sine sponsorater. 

Hun finder det lettest at få udstyr sponsoreret.
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OP PÅ MÆRKERNE
Cykelimportøren Haro Cykler har 
lanceret et team, bl.a. for at fastholde, 
hvad man selv kalder sin position som 
pionér i sporten.

Virksomheden Centrano importerer 
Haro-cyklerne i Danmark. Som ramme 
for markedsføringen for cyklerne har 
virksomheden valgt at have eget bmx-
team. Det består pt. af en håndfuld 

kørere og er en måde at brede mærket 
ud, forklarer salgs- og marketingschef, 
Jacob Bach.

-Haro har alle årene haft en pi-
onér-status. Det forhåndskendskab 
hos kørerne ude og hjemme ønsker vi 
at fastholde og få endnu bredere ud, 
forklarer Jacob Bach. 

-Kørernes egen feedback er også en 
del af den bonus, vi ønsker. Vi vil i 
øvrigt gerne have endnu mere gang i 
sporten, og dér tror vi på, at teamet 
kan spille en rolle, der kan præge 
udviklingen.

-Vi bruger topkørere, da vi vil have 
de bedste på vores cykler. Det er en 
måde at signalere, at cyklerne er de 

bedste, siger han på ægte markedsfø-
rings-manér.

-Mit råd til kørerne på sponsorjagt? At 
man skal være dedikeret til mærket og 
brænde for sin sport. Kan man overbe-
vise en sponsor om det, kan det bedre 
lade sig gøre, forklarer Jacob Bach.

Af lidt blødere værdier peger han på, 
at man i Haro-optik skal være en god 
klub- eller team-kammerat.

HARO-FAKTA
- Teamet består af fire top-kø-

rere fra hele landet. Haro vil 
dog gerne geare op.

- Repræsenterer Haro i de 
store løb både hjemme og 
internationalt.

- Salgs- og marketingschef 
Jacob Bach ‘vil have de 
bedste kørere på de bedste 
cykler’ rundt på de store 
scener - og han forventer, 
at kørerne er engagerede og 
entusiastiske.Team Haro samlet til træning i Zolder 2015: Jesper Simonsen, Theis Nordkvist, Mathis Baltzersen, Rasmus Skipper Christensen og Oliver 

Berry Østergaard.

-Der må man nærmest forvente nogle 
gnidningsflader, da fædrene typisk for-
venter en grad af favorisering af deres 
sønner og døtre. Hos os undgår vi helst 
den slags, da det udløser en konflikt 
med vores lighedsprincip, fortæller 
formanden.

-Et andet råd til klubber kunne være at 
satse målrettet på de sociale medier. 
Facebook er et hit for os, og vi slår 
næsten den mindste aktivitet op. Det 
giver fordele i dialogen med sponsorer-
ne. De ved nemlig godt, hvor de unge 
mødes.

Fra kørersiden er der fuld opbakning 
til den bestyrelsesvalgte strategi med 
en sponsorpolitik. Roskilde BMX’ nu 
pensionerede topkører Jack Funder 
mærkede politikken på egen karriere 
som kører.

-Det var meget tydeligt, fortæller 
Funder. -Eksempelvis skaffede de 

mig sponsorcykler fra et firma i USA. 
At bestyrelsen havde truffet valget at 
satse på mig, gav mig yderligere det, 
at klubbens mæcen (en erhvervsmand, 
hvis børn har kørt i klubben, red.) 
kanaliserede meget af sin økonomiske 
støtte direkte ind i min karriere. Af den 
vej lykkedes jeg med at få en vigtig 
træningslejr i New Zeeland.

Jack Funder tror, at Roskilde BMX kan 
fortsætte sin succes, fordi den stadig 
prioriterer at satse på at lande spon-
sorer og tør kæde nogle af de kroner, 
der kommer derfra ind i nuværende og 
kommende topkørere.

-Dygtige kørere udefra opsøger Ros-
kilde for at accelerere deres lovende 
karriere. Tag nu bare Jimmy Therkel-
sen. Hans ankomst vælger klubben at 
bruge som sats og løftestang for hele 
fødekæden, påpeger Jack Funder og 
bliver bakket op af Niels Østergaard.

Niels Østergaard, formand i Roskilde BMX. 
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Simone T. Christensen vandt Danish 
Bike Award i 2011 og 2014. Og igen 
i år var hun favorit til at tage titel efter 
et år, hvor hun har vundet European 
Games og DM, EM- og European 
Cup-sølv samt VM-bronze. Og selvom 
Simone var oppe i mod et stærkt felt, 
som var Jimmi Therkelsen, Niklas 
Laustsen og Dorte Balle, så kunne den 
unge midtjyde tage prisen for tredje 
gang. 
Efter showet satte Simone T. Christen-
sen ord på den flotte bedrift. 
-Det betyder rigtig meget at vinde pri-
sen - både at folk vælger at stemme på 

mig, men også at jeg rimelig stabilt har 
lavet nogle resultater over flere år, der 
har indbragt mig en pris som denne, 
fortæller Simone og fortsætter. 

-Jeg synes, det er fedt at få den i år, 
selvom jeg også vandt den sidste år. 
Det betyder rigtig meget, da folk stadig 
synes, man fortjener at blive kåret som 
årets BMX-kører endnu engang, siger 
hun og forklarer, at sådan en pris giver 
ekstra motivation til den kolde vinter. 

-Én ting er at lave resultaterne, som 
man drømmer om, men noget andet 

er, om folk udefra også ser det hårde 
arbejde, man lægger i det. Det giver 
en klar motivation til at prøve at lave 
resultaterne endnu bedre næste år, 
så folk forhåbentlig kan se endnu en 
fremgang hos mig som BMX-kører. 

MIA SKREV DMU-HISTORIE
Endnu en Bjerringbro-rytter var nomi-
neret ved årets bike-award, nemlig den 
unge Mia Christensen. Hun var efter 
et fantastisk år, toppet med VM-guld 
i Zolder, nomineret i kategorien Årets 
Talent. Og for første gang nogensinde 
havde DMU en rytter, som vandt den 

flotte og prestigefyldte pris. Det store 
talent sagde i takketalen, at hun var 
stolt og meget glad for prisen. 

Det var en fantastisk aften i Cirkus-
bygningen med en masse mennesker 
og god underholdning. Endnu engang 
skulle der også findes et cykel-koryfæ 
til Hall of Fame, og her blev Rolf Søren-
sen valgt ind i selskab med en række 
store personligheder såsom Jørgen 
Leth, Ole Ritter og Niels Fredborg.

 Martin G. Thenning          Allan Høgholm

PRISER TIL 
BMX-PIGER
Hele cykel-Danmark hædrede de bedste ryttere gennem året 
ved Danish Bike Award. Særligt to BMX-piger kom i fokus

Simone T. Christensen og Mia Christensen, begge Bjerringbro, blev hædret af cykel-Dan-

mark 23. november i Cirkusbygningen, København.

Mia Christensen blev årets talent på tværs af 

alle grenene til Danish Bike Awards.

Simone T. Christensen vandt titlen som 

Årets BMX-kører.
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LEGENDERNES TID
Danske Brian Kjær Jørgensen modtog en invitation til det italienske Transborgaro. 
Motorbladet tog med ham til Torino og oplevede løbet, der samlede legender fra tre årtier

Brian Kjær Jørgensen
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Borgaro. En forstad til Torino for 
foden af alperne. Kendt for forskellige 
lokale specialiteter – og så en enkelt 
meget speciel begivenhed indenfor 
motocross. I 70’erne var man ved at 
implementere motocross i USA, derfor 
opstod Trans-AMA løbene på den an-
den side af dammen, hvor europæiske 
kørere kom over og hævede niveauet 
en ekstra tand, til en dyst imellem 
kontinenter. 

En italiensk kører ønskede at gøre 
det samme i sin hjemstavn og satte 
scenen i Borgaros gader i 1978. Trans-
borgaro var født. 

I sin nuværende form er det et løb, 
der henter europæiske og amerikan-
ske stjerner fra 70’erne, 80’erne og 
90’erne til Italien for at køre ræs og 
blive hyldet. En ære, der altså i år 
tilfaldt den mest succesfulde dansker 
i VM-sammenhæng nogensinde. Brian 
Kjær Jørgensen var med til at forme 
VM-serien i over et årti, indtil han trak 
sig tilbage i 2006, og selvom Brian 
stadig triller en del på sin crosser, så 
var det noget andet, der lokkede ham 
til Norditalien.

”De fleste af de her kørere var på top-
pen, da jeg begyndte at se motocross 
og følge det internationalt i midten af 
80’erne. De var mine idoler, og nu fik 
jeg muligheden for at møde dem, høre 
deres historier og køre med dem. Det 
kunne jeg ikke sige nej til,” beretter 
Brian Kjær Jørgensen.

Og historie var lige netop nøgleordet 
ved årets Transborgaro. For gode og 
spændende historier om motocross og 
dets væsen svævede i luften for alle, 
der forstod at lytte. Fortidens legender 
delte ud af røverhistorier og beretnin-
ger om hæder, champagne og gyldne 
trofæer, med et smil på læben.

Pierre Karsmakers

”Jeg havde svært ved at få det til at 
hænge sammen økonomisk i Europa, 
selvom jeg var hollandsk mester flere 
år i træk. Så da jeg fik chancen tog jeg 

til USA, hvor jeg hentede flere titler, 
og også vandt supercross. Siden var 
det Paris-Dakar, der optog min tid. I 
Mauretaniens ørken bliver man virkelig 
klar over, hvor lille man er. At man i 
virkeligheden kun er et sandkorn i ver-
den,” lød det fra 70-årige hollandske 
Pierre Karsmakers. En af de første 
europæiske pionerer i amerikansk 
motocross.

Jörgen Nilssons

Svenske Jörgen Nilssons kamp tilbage 
til førligheden er også en beretning, 
der viser, at motocross-karle er gjort af 
nogen specielt:
”Mit bedste år i VM var i 1993, hvor 
jeg sluttede som 2’er i 500cc-VM. Jeg 
høstede også en tredjeplads i 250cc i 

slutningen af 80’erne, men 1993 var 
det bedste. Det var også året hvor jeg 
styrtede og brækkede nakken. Jeg 
lå lam i 12 måneder på hospitalet, 
før jeg begyndte at kunne bevæge 
lillefingeren. Femten år tog det at få 
førligheden igen, og her er jeg, lykkelig 
for at kunne køre på crosseren igen,” 
fortæller Nilsson. 

Atmosfæren omkring Transborgaro er 
helt speciel. Tusindvis af mennesker 
møder frem for at hylde fortidens 
helte og få en autograf og et billede. 
Brian Kjær Jørgensens fire år i Italien 
som professionel er ikke glemt: Det er 
en dansker, der næsten allerede har 
armpump af at skrive autografer, der 
kører ud til første heat. En andenplads 
efter amerikanske Robbie Reynard 
bliver det til i begge heat, og så kan 
han betræde podiet med Jeff Stanton 
som manden på tredjepladsen. Det er 
sportens giganter, der er samlet igen, 
og en beæret Brian der gør status.
”Det var virkelig en ære at køre med 
dem, jeg så på, mens jeg voksede op. 
Man kan mærke historiens vingesus. 
Og at blive anerkendt som en af dem 
betyder selvfølgelig også en del i 
hjertet. Jeg var overvældet over den 
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medejer af 

modtagelse, publikum gav os, og hvor 
mange, som stadig husker alle os, der 
tonsede rundt på banen i sin tid. Jeg 
er glad for, at jeg kom på podiet, men 
jeg måtte også erkende, at et trofæ er 
det mindste, jeg tog med mig hjem. 
Nye venner og gamle konkurrenter 
gav mig indtryk i massevis. Folkene 
bag Transborgaro prøver at gøre noget 
fantastisk, og det er jeg glad for at 
have været en del af.”

Jeff Stanton

Og lige netop tanken bag, er værd 
at lette på hatten for i moderne mo-
tocross. Det forklarer den seksdobbel-
te amerikanske mester, Jeff Stanton, 
da vi spørger ham: ”Transborgaro er 

noget specielt. Nu er det andet år jeg 
er med, og jeg elsker at møde folk 
omkring arrangementet. De kommer 
ud for at se dem de er vokset op med 
at se, eller for at fortælle deres børn 
om os. Jeg kan godt lidt stemningen, 
og jeg kan godt lide at være her i 
Italien. Det er ikke så formelt, og man 
får nogle hyggelige stunder med gamle 
konkurrenter og ligesindede.”

Måske det skal være mantraet til alle 
der gider at lytte? Historie er altid 
vigtig. Motocross historie er ikke skre-
vet, gemt og støvet. Den er kørende, 

tempofyldt og fantastisk. Og et lyt 
værd, uanset hvem du er.

Jeff Matiasevich

Og lad så det sidste ord gå til ame-
rikanske Jeff Matiasevich, der endte 
med at vinde begge heat i 80’er-klas-

sen. For hvorfor er det lige, at han altid 
er blevet kaldt, ”Chicken”? 

”Det er nu meget simpelt. Da jeg var 
lille, brød jeg ind i en hønsegård og 
skræmte hønsene, så de sad fast i 
hegnet og døde. Siden da er jeg blevet 
kaldt ”Chicken-Man”. Det var min 
første gang til Transborgaro, men det 
har været en fantastisk oplevelse. God 
atmosfære og godt koncept,” siger 
han.

http://www.moveit.dk/
mailto:vmauto@mail.dk
http://www.vmauto.dk/
http://www.jersieautolakering.dk/
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BLEU 
BLANC 
ROUGE
Det store internationale supercross i Lille blev præget af begivenhederne 
i Paris dagen op til. Motorbladet var med på sidelinjen, da et stærkt 
fransk publikum alligevel hyldede Europas største supercross-løb
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Det har været kørt i mange år. 
Indendørs-ræset i landet kendt for vin, 
romantisk harmonika-spil og Gustave 
Eiffels jernkonstruktion i hovedstaden. 
I de gode gamle dage hensat til legen-
dariske Stade de France i Paris - og 
ikke mindst gangene under det. Bercy 
Supercross var stedet, hvor europæ-
erne og amerikanerne mødtes til slut 
på sæsonen for at dyste i disciplinen 
supercross. Amerikanernes varemær-
ke, og med europæere på et togt imod 
overmagten. 

For et par år siden flyttede man et par 
hundrede kilometer nordpå til Stade 
Pierre-Maroy i Lille, kun et stenkast 
fra den belgiske grænse. De største 
stjerner fra USA var på tapetet, og de 
største franske kørere ditto var klar til 
at give publikum et episk slag både 
lørdag og søndag. Og 2015 var ingen 
undtagelse. Men dagen inden ændrede 
terroranslaget imod Paris alle parame-
tre for arrangementet.

FLAG OG TRODS
Stadion i sig selv er smukt. Som en 
fuglerede af stål. Indfaldsvejene er 
konstrueret til det samme med en 
plan for øje og på trods af at han ikke 
snakker engelsk, så guider portpasse-
ren sikkert en forvirret udlænding på 
vej. Dag 1 til et supercross starter med 
træning til kørerne i arenaen. Normalt 
med et begrænset antal publikummer. 
Men ikke i dag. 

Knap er den første kører trillet ud, 
før at tilskuerpladserne begynder at 
blive fyldt. Flag i hånd. Smil på læben. 
Og stemningen kan ikke beskrives. 
Den syder af trods, som et budskab 
til alverdens mørkemænd. Og et 
symbol på stoltheden, det franske folk 
besidder. Samme stolthed, der betød, 
at arrangementet skulle gennemføres, 
omstændighederne til trods. 

Fulde huse lørdag aften vidner om 
holdningen til den beslutning. Og med 
25.000 mennesker på lægterne, er det 
så hårene rejser sig, når råbet gjalder.

Og da bommen først tordner til jorden, 
er stemningen, som den skal være. 
For det er, hvad motocross kan. Hviske 
smilet frem, selv hvor man troede, 
at der intet var tilbage. Et show af 
dimensioner ruller igennem fuglere-
den og holder selv den mest garvede 
motorcykel-fantast i ave.

AMERIKANSK DOMINANS
Amerikanske James Stewart er det 
store trækplaster. Som han har været 
overalt i motocross-sportens verden, 
siden han slog igennem i USA for over 
ti år siden. Med sig har han lillebror 
Malcolm, kometen Cooper Webb og 
rutinerede Weston Peick. 

Det amerikanske hold skal tage kam-
pen op med franskmændene, repræ-
senteret ved nykronede verdensmester 
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Romain Febvre, VM-talentet Dylan 
Ferrandis og Christophe Pourcel, der til 
daglig huserer i USA. En episk duel på 
papiret - endnu mere episk at opleve 
med sine egne øjne. 

Som første aften skrider frem, er det 
et fransk hold, der halser efter. Febvre 
har kun trænet supercross i fire dage. 
Ferrandis er for ivrig. Pourcel har tek-
nik og stil, men mangler lidt på formen. 
Stewart og Webb fører an. Peick og 
Stewart den yngre følger trop. Indtil 
finalen, hvor brødrene Stewart elimi-
nerer hinanden efter en halv omgang. 
Storebror James må bæres derfra. 

Aftenen ender alligevel med, at Stars 
and Stripes vejrer over arenaen. 
Weston Peick og Cooper Webb kører 
sejren hjem. Og så skal det hele afgø-

res den anden aften. Samme opskrift. 
Men et holeshot til Christophe Pourcel 
stikker en kæp i hjulet. Webb ryger i 
jorden. Malcolm Stewart følger trop. 

Peick jagter ene mand for USA, men 
når ikke Pourcel, og det er med det 
franske publikum på fødderne, at deres 
helt springer over stregen til sejr. Na-
tionalfølelsen bruser igennem alle. Og 
det på trods af, at Peick alligevel ender 
med at blive weekendens samlede 
vinder på point.

Det endte som en fest i Lille. En fest 
og et symbol på trods. Og som Romain 
Febvre sagde til os, inden showet gik 
i gang: 
-Vi bliver nødt til at leve vores liv. Ellers 
har de allerede vundet.

25.000 mennesker havde trodset frygten og fik et show, der fik Nordfrankrig til at ryste.

MXGP-verdensmester Romain Febvre debuterede i supercross og gjorde en stærk figur – på 

alle planer – hele weekenden.

Den samlede Konge af Lille blev amerikanske Weston Peick, efter sikker og klog kørsel.
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PROFILEN

SARA ANDERSEN #325
KLUB: MOTORCYKEL CLUBBEN 
SVENDBORG (MCS)
Alder: 14 år
Maskine: Yamaha YZ125
”Hvornår jeg startede til motocross? Jeg fik min 
første crosser på min tre års fødselsdag, og så 
har jeg egentlig kørt lige siden. Om sommeren 
kører jeg to-tre gange om ugen. Om vinteren 
afhænger det selvfølgelig af vejret og eventuelle 
crossture sydpå. Men helst en gang om ugen 
vinteren igennem. Jeg har mange gode minder 
fra min motocross, men et af de bedste må 
være min tur til USA i 2013. Eller også mine 
andenplads til Everts and Friends i 2014. I 2016 
er det mit mål at gøre det godt til DM og så få 
høstet noget erfaring ved de VM-afdelinger, jeg 
skal køre.”

ANDERS LUND #197
KLUB: ÅRHUS MOTOR KLUB 
(AMK)
Alder: 21 år
Maskine: Yamaha YZ250F
”Det med motocross er relativt nyt for mig. 
Jeg startede med at køre motocross for 
fire år siden, og jeg er så først begyndt 
at køre lidt løb i 2014 og igen her i 2015. 
Jeg træner fra en til to gange om ugen, alt 
efter hvor meget arbejde og fritid nu ellers 
kræver af min tid. Men jeg prøver at køre 
mindst en gang om ugen på cyklen, hvad 
enten vi skriver sommer eller vinter. Mit 
bedste minde ved motocross? Det må være, 
da jeg var i Belgien og træne på Lommel, 
hvor jeg lå og kørte med Ryan Villopoto og 
Jeffrey Herlings.”

MIKKEL KRUSE CHRISTENSEN #223
KLUB: HEDELANDS MOTORKLUB 
(HM)
Alder: 20 år
Maskine: KTM 250SXF
”Det bedste ved motocross er helt sikkert det 
adrenalin-kick, man får, når 5-sekunders skiltet bliver 
vendt. Det er nok den vildeste følelse, jeg nogensinde 
har oplevet! Derudover er sammenholdet på en mo-
tocrossbane helt specielt. Man føler næsten, at det er 
en holdsport. Jeg startede selv med at køre den dag, 
jeg blev konfirmeret, hvor jeg fik min første crosser 
i gave. Det er nu seks år siden efterhånden. Det har 
været svært at vælge et enkelt minde ud, men det 
må være, da jeg første gang skulle køre på den store 
bane i Hedeland. Jeg var meget nervøs på den første 
omgang, men bagefter var jeg helt oppe at køre. I det 
øjeblik følte jeg jo, at jeg var den sejeste.”

 Mikkel Wendelboe #591          Privat

http://ebeltoft.www.bccdk.dk/
http://www.jtracing.eu/
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VENTURE INTO 
THE UNKNOWN
ULTIMATE ALL-TERRAIN ENDURO MACHINE
Inspired by discovering remote destinations on tarmac and off, the versatile 
Husqvarna 701 ENDURO is the ultimate all-terrain machine. With its stylish 
modern design, high-performance engine, state-of-the-art engineering, and 
long-distance travel capability, this is the motorcycle designed to take you 
where you dare to venture.

www.husqvarna-motorcycles.com

http://www.husqvarna-motorcycles.com/
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Mudderet fra årets sidste DM-afdeling 
i enduro var knapt nok spulet af ma-
skinerne og udstyret lå stadig til tørre. 
Næste sæson lå langt væk. Troede de. 
Men allerede i starten af november 
åbnede tilmeldingen til det nok største 
og mest ekstreme hard enduro rally, 
der findes: Romaniacs 12-16 juli 2016. 

Der var først et par stykker, så var 
der tre og pludselig syv danskere, der 
som de første i flere år har tilmeldt sig 
det legendariske race i Rumænien. 
Dermed har de sat sig en målsætning 
for næste sæson der opfylder kriteri-

erne: Maksimal udfordring, køre med 
verdenseliten, eventyr under fremmede 
himmelstrøg og sublimt off-track 
terræn. Efter få dage var løbet tæt på 
udsolgt. Sidste år stillede 375 til start 
fra hele verden.

Løbet er skabt af den tidligere snowbo-
ard-champion, østrigeren Martin Frei-
nademetz i 2004. Nu, efter snart 12 
år, er formatet legendarisk: En vanvittig 
prolog, der minder om den vildeste trial 
bane, som køres i MX tempo og format 
- på asfalt og med høj musik og tusind 
hysteriske tilskuere. Og så fire dage 

på single track igennem de rumænske 
bjerge, gennem stejle slugter og over 
bjergpas, over floder og med 6-10 
timers køretid hver dag – hvor du selv 
skal finde vej med GPS. 

Romaniacs er for enduro kørere, hvad 
Iron Man på Hawaii er for triatleter. Det 
største løb med hele verdenseliten – 
og hvor kørerne skal beherske vigtige 
elementer fra både trial, MX og rally. 
Romaniacs elementer, som venter 
kørerne, er f.eks.: etapeafslutninger 
på øverste etage af en gammel fabrik, 
vilde wall rides eller hop over en stor 

flod og syge hill-climbs. I mål kommer 
mange deltagere kun ved at etablere 
teams, der hjælper hinanden for at 
passere gennem de værste forhindrin-
ger. De år, det regner, når kun 65% 
af feltet i mål. Ordspillet i løbets navn 
er ikke til at tage fejl af: Romania + 
maniac.

Motorbladet har kontaktet de danske 
endurokørere i Romaniacs for at høre 
om deres forventninger. Her er, hvad 
seks af dem svarede:

DANSKE 
MANIACS
Syv danske endurokørere skal bruge vinteren til at blive klar 
til det hårdeste enduro rally: RED BULL ROMANIACS 2016

Foto: Yana Stancheva



24 off track / motorbladet

Hvad fik dig til at vælge Romani-
acs?
Samtlige danske kørere nævner, at det 
er et legendarisk løb i et ultimativt ter-
ræn, som der bare må prøves kræfter 
med. En af dem er Simon Haugaard 
Pedersen, 33 år, som kun har godt 
et halvt års enduro erfaring og ved at 
betale billetten, har overtalt sin mere 
erfarne storebror, Lasse Haugaard 
Madsen 42 år til at køre med. De kom-
mer af sted på en brormands-tur.

Hvad har du prøvet, som kommer i 
nærheden af den udfordring?
De fleste har været af sted på enduro 
i bjergene i Spanien – med lange 
dagsture over otte timer i klipper og på 
bjergspor.  Nogle har allerede smagt 
på de internationale hard enduro løb. 
Det er Emil Uno, 19 år, hans far Dan 
Uno (Moffe), 52 år og Peter Jensen, 37 
år. Alle tre gennemførte Sea to Sky-lø-

bet over tre dage i Tyrkiet i 2015. Dan 
har prøvet kræfter med Romaniacs 
tilbage i 2008, og Peter har i tre år 
kørt som ”enduro-bums” dvs. track 
assistent til rutemarkering op til netop 
Romaniacs løbet. Dertil kommer også 
Dans deltagelse i bla. det ekstreme 
Erzberg enduro løb og rally erfaring fra 
at gennemføre 2014 Intercontinental 
Rally, som over 10 dage med GPS 
følger de gamle Dakar spor i Sahara.

Hvad er din motorcykel baggrund 
og konkurrenceniveau herhjem-
me?
De fleste har startet i cross og senere 
gjort det solidt i enduro i Danmark. 
F.eks. Rasmus Burchard, 33 år, som 
vandt C-klassen i en af sine første sæ-
soner, Emil, som har et DM i enduro B, 
og Peter, der har høstet pokaler i både 
MX C og B samt Quad for nu at lave 
top 5 placeringer i enduro A. I samme 

klasse har Dan kørt solidt i flere år. 
Lasse betegner sig selv som off-road 
kører. Ingen af danskerne kommer 
fra en rigtig trial baggrund – men det 
gør til gengæld de fleste i hard enduro 
verdenseliten.

Hvilken indsats håber du at få 
gjort med din træning?.
Lasse spøger med, at som off-road 
kører træner han ikke. Men alligevel 
finder han vej til Aalborg Off Road 
Klubs bane 1-2 gange om ugen og får 
snildt 100 timer på maskinen inden 
juli. Både ham selv, bror Simon og 
Dan Uno pønser på at køre et ekstrem 
enduro løb AvandaRocks i Mexico til 
februar – for ligesom at kickstarte 
sæsonen. Flere nævner at trial kørsel 
helt klart bliver en del af forberedelser-
ne. Som Simon siger det: ”…en masse 
træning i at køre over trælse ting”

Alle er enige om, at udholdenheds-
træning i form af f.eks. løb, romaskine 
og mountainbike er vigtig for at være 
fysisk klar og dertil få flest mulige 
timer på maskinen.  Emil, der har kørt 
hard enduro før, nævner også at han 
fokuserer på rigtig mad og væske før, 
under og efter løbet - for at holde sin 
egen menneskelige maskine kørende.

Hvordan bliver din maskine er klar 
til ekstreme tæv?
De fleste sætter deres lid til, at en 
velplejet maskine nok skal klare 
sig gennem de rumænske bjerge. 
Samtidig nævner de beskyttelse af alle 
vitale dele som ”hand guards”, køler 
beskytter, skjold på totakt forrøret, 
bundskjold og GPS holder. En af 
flokkens mest erfarne, Peter, nævner 
også rigtige dæk og valg af mousse, 
og beskriver det næsten med lyrik: 
”Du har kun dig selv og din rygsæk. 

SIMON HAUGAARD 
MADSEN

DAN 
UNO

RASMUS 
BURCHARDT

LASSE HAUGAARD 
PEDERSEN

EMIL 
UNO

PETER 
JENSEN

Foto: Andrei Mosloc
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ROMANIACS’ 
FIRE KLASSER

Gold: Du er blandt verdens top 
100 ekstrem endure kørere 
eller top ranked i World Enduro 
Championship eller har en 
meget solid trial baggrund.

Silver: Du har allerede høstet 
ekstrem/hard endure erfaring 
og er blevet højt placeret i dit 
nationale enduro mesterskab. 
Din fysiske form, mentale sta-
bilitet og evnen til at håndtere 
smerte er excellent.

Bronze:  Solid enduro kørestil 
og tekniske færdigheder er 
nødvendige. Du er i stand til 
hurtigt at genvinde et flow i din 
kørsel efter at have trukket din 
maskine gennem passager, 
som du aldrig tidligere havde 
tænkt dig at skulle køre.

Iron: Ingen “bike-throwing”, 
svære trial lignende sektioner 
eller ekstreme nedkørsler! Men 
vi sender dig ud på alle former 
for single-tracks under forskel-
lige forhold (f.eks. glatte rødder 
og klipper efter regn), væltede 
træer, trin og vandpassager.
(Kilde: løbsarrangøren)

Det er det fede ved sporten!! Derfor er 
min cykel helt standard. Det gør også, 
at den holder længere, end hvis den 
var boret, filet og tunet, da en masse 
HK og fine aluminium- og carbondele 
ikke hjælper en skid, hvis ikke du har 
balance og bid.”

Hvad siger du til dig selv, når du 
for fjerde gang tumler ned i støvet 
for foden af en alt for svær opkør-
sel - som du bare skal op over i 30 
graders varme for at nå dagens 
tidsgrænse?
Her spænder svarerne vidt. Lasse som 
har sit storebroransvar og mottoet 
”Hjælp Simon”. Og Simons indre stem-
me siger selv ”F*ck den bakke - den 
får IKKE lov at vinde!”

I familien Uno nævner Emil, at han: 
”..har et citat fra en sang, jeg altid 
råber inde i mit hoved, når jeg starter 
eller det hele ser sort ud, og man 
har lyst til at give op. Det egner sig 
nok ikke til at komme på skrift, men 
det giver mig altid evnen til at binde 
tænderne lidt ekstra sammen.” Og 
med mange flere løb under vesten er 
Dan åbenbart ikke kommet nærmere 

meningen med hard enduro, for han 
gætter på at hans stemme siger: ”Hvad 
fanden har du gang i? Din gamle 
idiot…”

Rasmus har ikke et fast motto, men 
forsikrer, at turen kommer med i fort-
ællingerne på plejehjemmet i 2068.

Hvilken placering håber du på i din 
klasse?
Både Emil, Peter og Simon tør godt 
byde ind med en top-30 eller bedre 
placering i bronze-klassen (som sidste 
år talte 166 deltagere). Men Emil 
og Peter leger også seriøst med 
tanken om at ”opgradere” til en start 
i silver-klassen for at få fuld valuta for 
deres tilmeldingsgebyr. I iron-klassen 
kører Rasmus gerne om en top 25 pla-
cering. To folk, som har solide rødder 
i off-road miljøet, formulerer sig i en 
anden jargon, men måske ikke mindre 
ambitiøst. Dan kører gerne for at vinde 
”håneretten”. Lasse siger med vanlig 
nordjysk underdrivelse, at han først 
og fremmest vil gennemføre ”…men 
ikke tage unødvendige lange pauser 
undervejs for at nyde udsigten.”

Den syvende danske kører ved 
Romaniacs er Motorbladets ydmyge 
enduro-skribent, som vil forsøge at 
hænge på feltet for at få hele historien 
med hjem til sommer. Se videoer mv. 
på www.redbullromaniacs.com

DANSKERE BAG 
ROMANIACS
Klaus Sørensen, 40 år, løbsdi-
rektør for Red Bull Romaniacs. 
Klaus har boet en årrække i 
løbets hjemby, Sibiu, og stået 
for hele løbets overordnede og 
meget omfattende ruteplan-
lægning. 

Peter Weiss, 30 år, har i flere 
år arbejdet som ”track mana-
ger” og etableret og markeret 
etaper for Romaniacs. Sidste 
år havde Peter det samlede an-
svar for Dag 1. Dobbelt dansk 
enduro mester.

Foto: Sebastian Marcovici

http://www.redbullromaniacs.com/
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ACERBIS X-PRO ORANGE-BLÅ

JT RACING HYPERLITE MAGNETO

SKUMSLANGEKIT TECHNOMOUSSE

JT RACING FLEX FLOW GRÅ

24MX HOODIE MOTO ZIP SORT-GRÅ

JT RACING FLEX FLOW HVID

HÅNDVARMERE 24MX

JT RACING HYPERLITE VOLTAGE

Findes i flere farver

789 kr

Raptor Serien fra JUST1 er designet for at give dig en let og enkel hjelm med 
god ventilation. Hjelmen har en blød polstring som naturligvis kan tages ud 
og vaskes i varmt vand. Med flere ventilationshuller får du luft ind i hjelmen fra 
siderne og fra toppen, dette er for at give dig en mere behagelig tur. Ved hagen er 
der to håndtag til Quick-release som gør at du enkelt kan fjerne kindpuderne og 
få hovedet ud hurtigt. 

JUST 1 J32 RAPTOR GUL

1.445 kr

Giv den bedste gave en MX-nørd kan ønske sig. Vores gavekort 
gælder til bestilling på 24MX og XLmoto. Gavekortet er gyldigt i 
12 måneder efter udstedelsesdatoen.

24MX GAVEKORT



27off track / motorbladet

789 kr

1.088 kr

1.299 kr

840 kr

1.275 kr

1.370 kr

1.699 kr

1.004 kr

595 kr

1.004 kr 1.370 kr

289 kr

840 kr

155 kr

1.088 kr

ACERBIS X-PRO ORANGE-BLÅ

JT RACING HYPERLITE MAGNETO

SKUMSLANGEKIT TECHNOMOUSSE

JT RACING FLEX FLOW GRÅ

24MX HOODIE MOTO ZIP SORT-GRÅ

JT RACING FLEX FLOW HVID

HÅNDVARMERE 24MX

JT RACING HYPERLITE VOLTAGE

Findes i flere farver

789 kr

Raptor Serien fra JUST1 er designet for at give dig en let og enkel hjelm med 
god ventilation. Hjelmen har en blød polstring som naturligvis kan tages ud 
og vaskes i varmt vand. Med flere ventilationshuller får du luft ind i hjelmen fra 
siderne og fra toppen, dette er for at give dig en mere behagelig tur. Ved hagen er 
der to håndtag til Quick-release som gør at du enkelt kan fjerne kindpuderne og 
få hovedet ud hurtigt. 

JUST 1 J32 RAPTOR GUL

1.445 kr

Giv den bedste gave en MX-nørd kan ønske sig. Vores gavekort 
gælder til bestilling på 24MX og XLmoto. Gavekortet er gyldigt i 
12 måneder efter udstedelsesdatoen.

24MX GAVEKORT



28 speedway / motorbladet  Rasmus Terkelsen          Privat

PROFILEN

TIM SØRENSEN
ESBJERG MOTOR 
SPORT (EMS) 
Alder: 15 – Startede 2015-sæ-
sonen på 80cc og sluttede på 
500cc.

Hvor tit træner du? En til to 
gange ugentligt +løb en til to 
gange. Om sommerem kører jeg 
speedway. Om vinteren springer 
jeg, hvor jeg laver masser af 
styrke og smidighed. Jeg dyrker 
en masse sport, en masse fysisk 
træning. Jeg kører også mo-
tocross for at holde formen, farten 
og skarpheden. 

Hvad er din bedste præstation 
i 2015? Klubmesterskabet (EMS) 
500cc og nr. 3 ved hollandsk 
mesterskab. 

Hvornår startede du med 
speedway? Da jeg var 5 år.

Hvad er det bedste ved speed-
way? Farten, sammenholdet, 
venskabet og de udfordringer, 
man bliver udsat for. 

Hvad er dit mål for 2016?  
At køre i toppen af 1. division og 
være med i talentudviklingen og 
vise nogle gode resultater. 

SIMON SIMONSEN
HOLSTED 
Alder: 19 år. 
År kørt: 14 sæsoner (4 på PW, 7 på 
80cc og 2016 er min 3. Sæson på 
500cc) 

Det bedste ved speedway? 
Adrenalinen.

Bedste præstation i 2015? Guld i 
både 1. og 2. division. 

Hvor tit træner du? Speedway 
træning: ca. en gang om ugen i sæ-
sonen ud over løbene Boksetræning: 

alt efter, hvordan det passer med 
speedwaykalenderen om sommeren 
og tre gange om ugen i vinterperi-
oden. 

Mål for 2016? Guld i holdturnering, 
at nå til u21 dm-finalen. At nå til 
frittecup-finalen. 

Ambition med speedway?
Med den mængde tid og penge, jeg 
lægger i sporten, er målet at opnå 
fast plads i den danske superliga 
inden for de næste par år. Så må vi 
se, hvor det fører hen derfra.

LISA GERVIN, FSK 
Alder: 31  
 
Funktion: Kæreste med holdleder 
Morten Svendsen og VIP-ansvarlig 
og mor til mikro-kører Markus 
Czajkowski. 

Har du selv været aktiv kører? 
Nej. 

Hvilke opgaver laver du af fri-
villigt arbejde i din klub/dansk 
SPW? Sørger for VIP-arrange-
menter til DSL matcher. Hjælper 
på den lille bane. 

Hvor mange timer ugentligt? 
I uger, hvor der er hjemmematcher 
i DSL kan det godt snige sig op i 
retning af 20 timer. 

Hvor længe har du været aktiv 
i din klub? To sæsoner. 

Hvorfor startede du som frivil-
lig? Fordi jeg synes, det er en helt 
unik verden, som jeg vil støtte med 
alt hvad jeg har. 

Hvad giver det dig? Et meget 
værdifuldt sammenhold blandt 
mennesker inden for en meget 
unik verden. 

Har I brug for flere frivillige? 
Der kan altid bruges flere hænder. 
Desværre er der bare ikke altid 
nok til at hjælpe, hvilket i værste 
tilfælde betyder at madsteder/
kiosker ikke kan holde åbent 
under en match og det er et stort 
økonomisk tab for klubben. 

Hvad kan de få ud af at melde 
sig? De gør en kæmpe forskel og 
de gør at klubberne kan fortsætte 
med at drive deres lille forretning.

HER KUNNE DIN 
ANNONCE VÆRE!



29speedway / motorbladet



30 speedway / motorbladet  Jacqueline Seidlitz Oversættelse: Erik P. Hjort          Lars Schröer

DANSK 
EKSPORT
Danske speedwaykøreres kørte mange point ind i de svenske, tyske og polske ligaer. 
Nicolai Klindt blev mester med to hold

I alt ni danskere var på kontrakt i den 
tyske Bundesliga i 2015-sæsonen.  
Med hver tre løb hos DMV White 
Tigers, en kooperation af hold fra 
Berghaupten og Diedenbergen, havde 
Nicolai Klindt (35 point) og Bjarne 
Pedersen (32 point) de fleste starter 
i Tyskland. I DMV White Tigers første 
sæson kunne de to danskere i høj grad 
bidrage til, at holdet sluttede sæsonen 
på 4. pladsen. Teamchef René Schäfer 
var yderst tilfreds med sine danske 
kørere, og der var kun rosende ord fra 
ham. 

-De danske kørere er til at stole på, og 
gode leverandører af point. De har altid 
godt materiel. De er en berigelse og 
forstærkning af den tyske Bundesliga. 
De er altid parat med råd til de unge 
tyske talenter på deres hold, siger 
René Schäfer.

Anders Thomsen forstærkede Wolfsla-
ke Falubaz Berlin i to løb og leverede 
20 point. Peter Kildemand og Mads 
Korneliussen kørte hver et løb for MSC 
Brokstedt. Kildemand havde en rigtig 
uheldig dag og leverede kun 4 point. 

Korneliussen scorede 12 point i sit løb. 

Bundesligafinalen stod mellem Nords-
tern Stralsund og AC Landshut. I første 
finale leverede Mikkel Michelsen 10 
point og Hans Andersen 4 point for AC 
Landshut. Nicklas Porsing og Nikolaj 
B. Jakobsen havde leveret henholdsvis 
9 og 8 point for Stralsund i forrunden. 
Sidstnævnte blev tyske mestre.

RØD-HVIDT I SVERIGE
I den svenske Eliteliga var 12 danske 
deltagere i kamp. Dackarna (Målilla) 

havde kontrakt med Nicki Peder-
sen, Michael Jepsen Jensen, Hans 
Andersen og Rasmus Jensen. Nicki 
Pedersen klarede som den eneste 
dansker at komme i top 10 - han endte 
på en femteplads. Dette er sikkert 
ikke tilfredsstillende for den trefoldige 
verdensmester, da han sluttede den 
forrige sæson på 1. pladsen. I 12 løb 
kørte han, i 57 heat, 118 point ind 
til holdet. Michael Jepsen Jensen 
sluttede på en 28. plads. I 14 løb kørte 
Jepsen Jensen 95 point ind i 60 heat. 
Hans Andersen forpassede knap top 
30. Med en statistik, der siger 8 løb, 
34 heat og 50 point finder vi ham på 
plads 31. Rasmus Jensen, der i denne 
sæson kørte på svensk licens, kørte 
kun fire løb for sit hold, og i sine 15 
heat scorede han 19 point.

Hos Ikaros Smederna (Eskilstuna) 
holdt Kenni Larsen og den regerende 
danske U21 mester Mikkel Michelsen 
ved startsnoren. Kenni havde en meget 
fin sæson i Sverige trods sin langvarige 
skade. Han kørte otte løb og  scorede 
64 point i 34 heat, hvilket rakte til en 
13. plads nationalt. Mikkel sluttede 
sæsonen på en 23. plads. Hans stati-
stik var 11 løb, 54 heat og 87 point.

Hos Lejonen (Gislaved) kørte Peter 
Kildemand sine runder. Med plads 16 
nationalt var han holdets bedste kører. 
I1 0 løb og 50 heat scorede han 93 
point. 

Mikkel Bech i aktion for sit svenske hold Indianerna-Kumla.
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Indianerna (Kumla) var underlegen i 
Eliteligafinalen mod Vetlanda. Niels Kr. 
Iversen og Mikkel Bech understøttede 
holdet frem til og med finalen. Den 
regerende danske mester missede kun 
et enkelt løb for sin klub, dermed kørte 
han 15 løb og 78 heat med et udbytte 
på 144 point. Det betød en 17. plads 
på ranglisten. Mikkel Bech var med fra 
midten af sæsonen og nåede at køre 
10 løb og i 44 heat scorede han 60 
point hvilket rakte til en 39. plads.

Hos ligamestrene fra Vetlanda var 
Nicolai Klindt i ilden i tre løb, hvor han 
i 12 heat scorede 20 point. Dermed 
forpassede han med 21. pladsen lige 
top 20. 

Hos Piraterne (Motala) var Bjarne 
Pedersen på kontrakt. Han sluttede 
sæsonen med plads 50 med 21 point 
i 5 løb og 19 heat. Lige efter på plads 
51 fulgte Mads Korneliussen hos 
Rospiggarna (Hallstavik) med 12 løb, 
48 heat og 50 point.

POLSK POINTHØST
I den polske Ekstraliga blev Fogo Unia 
Leszno mestre. Et væsentlig bidrag 
hertil leverede Nicki Pedersen, med en 
10. plads på ranglisten og 172 point 
i 17 løb og 82 heat. Hos Unia Tarnow 
var Leon Madsen og Kenneth Bjerre 
med i kørertruppen. Leon kørte 16 løb 
og scorede 133 point i 77 heat, det 
rakte til en 14. plads. Kenneth kørte 18 
løb og scorede 152 point i 88 heat og 
landede på en 19. plads. 

Peter Kildemand og Kenni Larsen lan-
dede på 15. og 16. pladsen i statistik-
ken. Begge var til start hos PGE Stal 
Rzeszów. Kildemand kørte 12 løb, og i 
62 heat scorede han 116 point, mens 
Larsen, trods skadespause, nåede at 
køre 8 løb og 37 heat med 64 point 
til følge. På plads 18 finder vi Niels Kr. 
Iversen, der i 14 løb kørte 118 point 
ind i 72 heat for Stal Gorzów. Michael 
Jepsen Jensen repræsenterede Betard 
Sparta Wroclaw og bidrog med 122 
point i 84 heat.

I 1.liga i Polen forpassede Hans 
Andersen 1. pladsen på ranglisten, 
kun slået af Jonas Kylmäkorpi. Med en 
fremragende 2. plads leverede han et 
topresultat for sin klub Lodsz. I 9 løb 
kørte han 48 heat med 110 point til 
følge. Hans mandskabskollega, Mads 
Korneliussen, var i indsats 6 gange og 
scorede 39 point i 31 heat med plads 
34 til følge. 

Mikkel Michelsen havde en fin sæson 
og endte ligeledes i top 10. For mand-
skabet fra Ostrow kørte han 12 løb i 
59 heat leverede han 113 point. Pa-
trick Hougaard var en sikker leverandør 
af point for Polonia Bydgoszcz med 
nøjagtig 100 point i 54 heat fordelt på 
11 løb.

DANSK 
EKSPORT

Fra toppen:

Nicolai Klindt vandt både tysk og svensk 

titel med sine hold. Her i stald hos DMV 

White Tigers, Tyskland.

Nicki Pedersen og Michael Jepsen Jensen 

er holdkammerater i den svenske elitserie 

for Dackarna Målilla. 
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Butikkerne har smadret enhver jule-
glæde med 100vis af reklamer og den 
første sne er for længst faldet og smel-
tet igen. Det betyder desværre også, at 
speedway sæsonen er færdig for i år, 
men så kan vi jo passende evaluere og 
se frem mod den kommende sæson. 
Og hvem er bedre at snakke med end 
vores landstræner Anders Secher? 

Sæsonen har budt på mange flotte 
danske resultater, blandt andet havde 

vi en dansker øverst på skamlen ved 
hele fem grand prix løb, ligesom det 
blev til medaljer ved U21VM individu-
elt  og sølvmedaljer ved både U21 og 
senior hold VM. Desværre måtte vi 
se langt efter guldmedaljerne når vi 
snakker 500cc VM. 

SÆSON GODKENDT
Landstræner Anders Secher er på 
trods af de manglende guldmedaljer 
dog tilfreds med sæsonen: 

”Det er en godkendt sæson. Selvfølge-
lig er guld bedre end sølv, men vi var 
tæt på i Vojens. I GP-sammenhæng 
redder Nicki Pedersens bronze sæso-
nen,” siger Anders Secher, inden han 
forsætter med at sende roser afsted til 
et par af de dansk GP-deltagere: 
 ”Niels Kristian Iversen kommer lidt 
sent i gang med sæsonen, han havde 
problemer med han grej i starten, men 
det blev bedre og bedre i løbet af sæ-
sonen. Peter Kildemand var ikke med 

i hele sæsonen, men er alligevel tæt 
på top 8 og gør sig positivt bemærket. 
Ham kommer vi helt sikkert til at se 
mere til i fremtiden - det er fuldt for-
tjent han har fået et wild card til næste 
år,” siger han. 

Ved U21VM individuelt hentede 
Anders Thomsen og Mikkel Michelsen 
medaljer - dog måtte de se guldet gå 
til polske Bartosz Zmarzlik. 

GODT 
ARBEJDE
Landstræner Anders Secher tilfreds med 2015. Han ser frem 
mod et stort generationsskifte næste år

Det danske U21 landshold i Australien: Fra venstre Anders Thomsen, Mikkel Michelsen, Mikkel Bech og Nikolaj Busk.



33speedway / motorbladet

“Det er rigtig fint med to mand i top 3, 
og vi fik også vist, at de kan slå Bar-
tosz engang i mellem. Men vi mangler 
stabilitet, og så skal vi have bedre 
starter. Det kræver mere træning,” 
siger Secher, som i oktober måned tog 
den lange rejse til Mildura i Australien 
for at forsøge at hente medaljer med 
U21-landsholdet. ”Det var en lang tur 
med mange nye indtryk. Vi fik sølv, vi 
manglede lige lidt i forhold til Polen og 
samtidig var det ikke alle, der leverede 
det de skulle. Nikolaj Busk var rigtig 
god dernede,” fortæller Anders Secher. 

GOD NYSKABELSE
Inden 2015-sæsonen gik i gang, ind-
førte Anders Secher og Erik Gundersen 
et U17-landshold, som i flere omgange 
har kørt landskampe. Det fortryder 
Secher ikke: ”Det har været en succes, 
stor ros til U17-kørerne, der på kort 
tid har udviklet sig, så de kan blande 
sig med U19-kørerne og også køre fra 
dem engang i mellem. Det giver noget 
intern konkurrence, som er vigtig for 
udviklingen.” 
 

U17-holdet har primært kørt mod Sve-
rige, men i den kommende sæson vil vi 
se flere landskampe for de unge:  
”Vi forsætter med landskampe, flere 
lande som Tyskland og Tjekkiet har 
sagt, de vil være med, ligesom der 
er mulighed for, at England også vil 
deltage. Der vil være både U17- og 
U19-landskampe og nok også U21, 
modsat i år har vi kun Emil Grøndal, 
der kører fast i udlandet. Vi skal have 
dem ud og køre meget mere,” siger 
landstræneren og henviser til, at Mik-
kel Michelsen, Mikkel Bech, Anders 
Thomsen og Nikolaj Busk nu rykker op 
som seniorkørere. 
 
U17-truppen til den kommende sæson 
er allerede udtaget, og den kommer til 
at bestå af Maja Aamand, Tim Søren-
sen, Emil Pørtner, Christian Thaysen, 
Jonas Seiffert, Mathias Nielsen og 
Sebastian Mortensen. De vil allerede 
fra december måned blive indkaldt 
til samlinger med fysiske tests frem 
til slutningen af februar, mens der fra 
marts vil være træning på baner. Hvor 
det kommer til at foregå, er endnu ikke 

sikkert, men Secher nævner Kroatien, 
Italien og England som muligheder. 

FREM MOD SWC
SWC-finalen er i den kommen-
de sæson lagt på det endnu ikke 
åbnede National Speedway Stadium 
i Manchester, hvor England er sikker 
på deltagelse, Danmark har i Event 1 
hjemmebane i Vojens, hvor modstan-
derne er Polen, Rusland og Tjekkiet. 

Landstræneren har målsætningen klar: 
”Målet er naturligvis at gå hele vejen 
og hente guld, mens en medalje er 
acceptabelt. Men guld er altid pænere 
end sølv,” siger han. 
 
På påstanden om, at det er som at 
gå med livrem og seler at kalde det 
acceptabelt at ende i top 3, svarer han: 
”Det er det ikke. Vi møder Polen i den 
indledende runde, og selvom de ikke 
var gode ved SWC-finalen i Vojens, 
så har de nok lært noget siden. Også 
Rusland og Tjekkiet er gode modstan-
dere.”  

Skulle Danmark ende som nummer to 
eller tre i Vojens, går turen til race off i 
Manchester, hvor vinderen får en plads 
i finalen. 
 
Hele det danske U21-landshold er 
rykket op og dermed skal et gene-
rationsskifte finde sted. Derfor er 
målsætningen ikke så høj for de unge, 
som den var i år. ”U21 Individuelt skal 
vi have et par mand med i finalerne, og 
så skal de ellers så højt op i tabellen 
som muligt, mens vi for hold skal med 
videre til finalen. Vi har hjemmebane 
i Holsted i semifinalen, vores fordel 
er, at vi kender banen og kan træne 
på den op til semfinalen. Når først vi 
er i finalen, må vi se hvor langt det 
rækker,” afslutter Secher.

2015 betyder, at de stærke drenge i U21-regi rykker op som seniorer. Her er de fanget med landstræneren på flanken i Australien 2015.
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Kobberø
BLIK OG VVS

BLIK • VARMEPUMPER • VARME • SANITET

Kontakt: Lars Kobberø
Sundgade 60 • 6400 Sønderborg

Tlf. 40 27 66 81 • kobberoblik@stofanet.dk

TILBUD
Panasonic luft/luft NE9PKE varmepumpe
Pris færdig monteret på væg:  
Vi monterer over hele landet Fra kr. 9.995,-00

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 
                     Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler * 
                                        SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE! 

Remus Sport Exhaust har i samarbejde med vores knowhow,
udviklet denne nye lyddæmper, som vi har store forventninger
til, efter mange test i Remus testcenter, samt på Rullefelt mm.
Vi har desuden testet med flere chauffører på forskellige baner,
med fremragende resultater. Ring for mere info! 

Kobberø
BLIK OG VVS

BLIK • VARMEPUMPER • VARME • SANITET

Kontakt: Lars Kobberø
Sundgade 60 • 6400 Sønderborg

Tlf. 40 27 66 81 • kobberoblik@stofanet.dk

TILBUD
Panasonic luft/luft NE9PKE varmepumpe
Pris færdig monteret på væg:  
Vi monterer over hele landet Fra kr. 9.995,-00

mailto:kobberoblik@stofanet.dk
mailto:ulvedal@ulvedal.dk
http://www.ulvedal.dk/
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PROFILEN

STEVEN TIRSGAARD
AMK
Team: Team Xpedit
Alder: 34. Men det er jo ingen alder i 
denne sport. Se bare Kjellerup dren-
gene René Prang og Ulrik Døssing. 
De kan stadig og de er meget ældre 
end mig. 
Kørernummer: #31
Cykelmærke og model: I år 2015 
har jeg kørt på en Kawasaki ZX6R. I 
2016 opgraderer jeg til igen at prøve 
lykken i Superbike klassen. Det bliver 
på BMW S1000RR. 
Hvor mange år har du kørt RR? 
Puha ja... det må jo blive 21 år..
Hvilket år startede du og på 
hvilken maskine? Startede i 1994 
på Landskuepladsen i Herning. Min 
Farbror Poul Tirsgaard startede 
RRHerning, og vi skulle hjælpe som 

sving officials til det første løbsarran-
gement, der blev afholdt. Som tak 
fik min far og jeg lov til at prøve en 
Yamaha YSR 80. En måned senere 
stod der en i garage. 
Hvad er det bedste ved RR? 
Larmen, duften af benzin, adrenalin 
kicket og venskabet.
Hvor tit træner du mc træning? 
På motorcykel bliver det ikke til så 
meget mere. En eller to træningsture 
inden sæsonstart. Og så ellers kun til 
løbsweekender.
Hvad er din bedste præstation i 
2015? Den største oplevelse i år var, 
da vi kørte en DM-afdeling sammen 
med MotoGP-cirkusset. Det var vildt. 
Håber, der kommer lignede arran-
gementer i 2016. Bedste præstation 
må jo være DM-guldet i Supersport 
600-klassen.. 
Hvad er dit mål for 2016? At gøre 
det så godt, at jeg kan kæmpe med 
om guldet i kongeklassen Superbike. 
Det har været et hårdt felt i år, de 
har kørt stærkt, og de kommer med 
sikkerhed til at køre endnu hurtigere 
næste år, når de får en hare at 
jagte... Nej, Pjat.. Jeg skal stramme 
balderne for at følge bettebror. Han 
har på sine gode dage været urørlig.

Hvilken oplevelse/præstation ser 
du bedst tilbage på og hvorfor? 
Da jeg i 2009 vandt Super Challenge 
serien efter et par hårde år i 2007 
og 2008. En brækket nakke efter et 
styrt på Padborg Park midt i sæson 
2007. En lang og sej kamp med gen-
optræning. For så at miste min stør-
ste støtte, nemlig min far, til kræften 
i 2008. Men med uvurderlig hjælp 
fra sponsorer, familien, kæresten, 
som nu er blevet min kone, og min 
reservefar Preben Nielsen lykkedes 
det trods alle odds at kæmpe mig til 
toppen af skamlen. Det er og bliver 
nok det største...
Hvor tit træner du ved siden 
af mc?  Træner hele året rundt i 
forskellige grene. Løb, styrketræning, 
mountainbike, wakeboard og cirkel/
tabatha træning.
Hvad er din ambition med at 
dyrke RR? At blive bedre hele 
tiden.. Sætte nye mål/udfordringer 
og kæmpe for at det lykkes.. Som en 
klog mand engang har sagt til mig: 
Man kan hvad man vil, bare man vil 
det nok...

 

Karrieren kort fortalt
2015 Danmarksmester supersport
2014 Nr. 2 DM supersport
2013 Nr. 2 DM superbike
2012 Danmarksmester superbike
2011 Danmarksmester superbike
2010 Danmarksmester superbike
2009 Danmarksmester superbike
         Vinder af Super Challenge
2008 Nr. 8 Super Challenge
2007 Nr. 8 Challenge cup
2006 Vinder af Challenge cup
         Nr. 2 EM stocksport 600
2005 Nr. 3 Challenge cup
2004 Nr. 4 Challenge cup
2003 Danmarksmester 125 ccm 
Racer
2002 Danmarksmester 125 ccm 
Standard
2001 Pause fra motorsporten
2000 Nr. 3 DM 125 ccm Racer
         Nr. 3 SM 125 ccm Racer
         Nr. 4 NM 125ccm Racer
1999 Nr. 4 DM 125 ccm Racer
1998 Danmarksmester 125 ccm 
Standard
1997 Nr. 2 DM 80 ccm
1996 Nr. 3 DM 80 ccm
1995 Nr. 9 DM 80 ccm
1994 Debut i Road Racing
1987 Debut motorcykelsporten

BO THYGESEN
AARHUS MOTOR KLUB
Alder: 59
Funktion: Medlem i RR-sportsud-
valget, tidligere formand.
Har du selv været aktiv kører? 
Ja, kører i klassisk Formula 80-87 
på en Suzuki GsxR.
Hvilke opgaver laver du?  Jeg 
arrangerer løbsweekender i samar-
bejde med vores samarbejdspart-
nere og de andre frivillige i AMK. 
Derudover er jeg også med i DMU 
RR - sportsudvalget.
Hvor mange timer ugentligt? 
Det bliver nok i gennemsnit 5-10 
timer med planlægning af og ikke 
mindst afvikling af weekender med 
Road Racing sammen med de andre 
frivillige i AMK.
Hvor længe har du været aktiv i 
din klub/dansk RR? Aktiv i otte år.

Hvorfor startede du som frivil-
lig? Den bedste måde at forandre 
noget er som regel ved at deltage 
aktivt i planlægningen. 
Hvad giver det dig? Det giver en 
tilfredsstillelse, når en weekend er 
afviklet planmæssigt og jeg på den 
måde er med til at holde liv i dansk 
RR.
Har I brug for flere frivillige? 
Der er altid brug for frivillige i forbin-
delse med et arrangement med RR. 
Jeg håber de ”gamle” kørere stiller 
op, når de er færdige som aktive og 
giver lidt af det tilbage, de har fået. 
Hvad kan de få ud af at melde 
sig?  Vores sport er ikke stor, men 
de vil opleve et fantastisk miljø, hvor 
folk hjælper hinanden. De vil som 
officials opleve motorløb på topplan 
fra første parket.

LUKAS FALCK OLSEN
RRKV 
Alder: 16 år
Kørernummer: #54
Cykelmærke og model:  Honda 
RS125r
Hvornår startede du?? Jeg starte-
de i år 2011 og kørte på en Yamaha 
ysr 80cc.
Hvad er det bedste ved RR? Det 
bedste ved road racing er ALT! Det 
kan ikke beskrives kort.
Hvor tit træner du? Så tit jeg har 
mulighed for det i sommerperioden, 
og om vinteren kører jeg cross. 
Træner fysisk fem gange om ugen og 
kører cross i weekenden-

Hvad er din bedste præstation i 
2015? To andenpladser til DM og en 
sammenlagt tredjeplads.
Hvad er dit mål for 2016? Jeg 
håber at kunne køre IDM og komme 
i top 5.
Hvilken præstation er du mest 
glad for? Det første løb til DM i år, 
hvor jeg kom på andenpladsen.
Hvad er din ambition med at 
dyrke RR? At køre så meget som 
muligt og blive professionel.

Karrieren kort fortalt:
2013: 7 plads DM NSF 100
2014: 4 plads DM NSF 100
2015: 3 plads DM Moto3+
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Mogens Lund blev årets nr. 4 i den 
super stærke og afsindig hurtige Super 
Street Bike klasse. Han har kørt en flot 
sæson i den meget tætte og 27 mand 
store klasse og kan se tilbage på en 
sæson, hvor han bl.a lagde ud med en 
4. plads i årets første løb i England og 
fik en flot 1. plads med hjem fra løbet 
i Ungarn.

Hvis man spørger udenforstående, 
grænser Super Street Bike-klassen til 
vanvid.

Den er hurtigere end Pro Stock 
Bike-klassen. I Pro Stock Bike køres 

med wheeliebar og slicks, det vil sige 
dæk uden mønster, så motorcyklerne 
får optimalt greb på de præparerede 
baner.

I Super Street Bike-klassen køres 
der på almindelige gadedæk og uden 
wheeliebar. På disse dæk når kørerne 
en hastighed på over 340 km i timen. 
Det sker i tiden 6.9 sekund på de 402 
meter, en drag racing-bane er.

MB: Hvordan finder du sponsorer til 
dragracing?
ML: ”Sponsorer er svært i Danmark. 
Den danske motorsport er trængt og 

de talenter, der er under udvikling i 
forskellige klasser har indset, at de 
må rejse til udlandet. Dragracing 
er en nichesport, og selv om vi har 
gennemsnitlig 40-45 tusinde tilskuere 
til et EM-løb er det svært

Tilmed er det desværre en sport, som 
er svær at udøve i Danmark. Mange 
ved ikke, at den eksisterer, til trods 
for, at den er blevet dyrket i over 40 
år i Danmark. Det problem er svært at 
rette op på, så længe vi ikke har nogen 
bane, hvor vi kan vise tilskuerne, 
hvordan det foregår. Vi må kører til 
udlandet bare for at træne og teste. 

Den nærmeste bane for mig er Malmö, 
Sverige - 335 km og to broafgifter 
hjemmefra.

Så er der den danske skattelovgivning, 
som heller ikke hjælper. En dansk 
virksomhed som vil sponsere dig, kan 
kun trække 50% fra i skat.

Når det er sagt, har jeg jagtet 
sponsorer i 10 år. Når jeg får hul til en 
økonomisk sponsor, oplever de ofte, at 
deres kunder kommer og siger at de 
kommer her set mig til et løb, på en 
udstilling, i et blad eller måske et sted 
på nettet. Det er jo vand på min mølle, 

KNOFEDT, KÆRLIGHED 
OG GODE SPONSORER
Det koster 2000 kr. for en syv sekunders tur i Dragracing. 
Hvordan finansierer Mogens Lund sin sport?
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og vi kan så begynde at snakke om 
næste år. ”

MB: Hvad er dit budget for en sæson?
ML: ”Som al motorsport er dragracing 
ikke billig. Mine sponsorer hjælper mig, 
men det er slet ikke nok til at betale 
udgifterne. Udgifterne for at kører på 
EM-niveau  er 2000 kr. pr. tur ned af 
banen, og så skal man ikke begynde at 
regne timeomkostningerne ud! En tur 
tager jo kun omkring 7 sekunder om 
de 402m.

Budgettet for en serie med fire løb 
ligger for mit vedkommen på 65.000 
kr. Det er baseret på faste omkostnin-
ger, ikke nogen motor, der er gået eller 
lignende.”

MB: Hvem hjælper og støtter dig 
gennem sæsonen?
ML: ”Der er sponsorer og hjælpere 
bag mig, som jeg ikke kan takke nok, 
for uden dem ville jeg ikke kunne være 
med på det niveau, jeg er på. Her 
nogle af firmaerne: 

HMC Motorcykler. Hovedsponsor, 
som jeg startede samarbejdet med 
i 2012. SUNOCO oil and Race fuel, 
vores samarbejde går tilbage til 2008. 
Søndergaard biler. Det betyder meget 
for mig at jeg ikke skal tænke på om 
bilen er i orden. Jeg kører 18-20.000 
km om året, kun rundt til løb i Europa.

KKJ service, et lille enmandsfirma 
og en god kammarat, som selv er bidt 
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af motorcykler og syntes det er spæn-
dende, det jeg går og laver. Behandler-
torvet i Odense: kroppen skal jo også 
serviceres ind i mellem.

TurboDK, som hjælper mig med at 
vedligeholde turboen, men samtidig 
altid er klar til en snak om teroier og 
forbedringer. Schuberth styrthjelme 
samt en masse personer, som hjælper 
mig med småting, som artikler, PR, 
Maskinarbejde, dreje et eller andet 
eller bare en hjælpende hånd. 

Men den største støtte er fra familien, 
som tillader mig tiden i værkstedet og 
tiden væk hjemmefra.”

MB: Hvad er projektet her i vinter?
ML: ”Jeg er pt. i gang med en to 
års-plan, som gerne skulle booste mig 
tættere på toppen, men det er en dyr 
og tidskrævende proces, som kræver 
planlægning. Vinteren bruger jeg til at 
gå det hele igennem. Så cyklen er lige 
nu totalt skilt ad.

Super Street Bike klassen er i en 
konstant udvikling. Man skal finde ti-
endedelene, og for at være med er det 
nødvendigt at følge med udviklingen. 

Cyklen er konstant en byggeplads, 
hvor der bliver lavet om og forbedret. 
Der er selvfølgelig også en del upda-
tes, så som nyt stel og swingarm og 
turbo, så der er nok at tage sig til.”

MB: Hvad er dine planer for 2016?
ML: Det er ikke let at planlægge det 
kommende år, da vi stadig ikke har 

fået datoer fra organisationerne og 
sikkert heller ikke gør det før efter 
nytår. Men EM står da højt på listen 
og er for mig det vigtigste. Så må vi se 
hvad der kommer i hus af midler, for jo 
mere der kommer ind, jo mere kan der 
bliver kørt - og dermed skaber man de 
gode resultater som gør, at firmaerne 
får deres logoer ud i verden.

Hvis der bliver et DM, er jeg sikkert 
også og finde der, ligesom jeg er sikker 
til Mosten Raceday. Det hele kommer 
an på hvor langt midlerne rækker, for 
der er også EDRS Nordic Pro mester-
skab. Alt det må vi se på, når den 
færdige kalender udkommer. Man kan 
jo kun være et sted af gangen…

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

MOTOCROSS
Vi har din nye crosser på lager - egen 
import derfor landets billigste priser. 
Stor rabat ved ren handel. 
Suzuki, Kawasaki, Yamaha. 

Suzuki – Yamaha - Kawasaki  2016
Din nye crosser er klar til levering.
Vi gir 10 % rabat på alle modeller til 31-12.
Vi har også nogle 2015 modeller til stærk 
nedsatte priser.

Se www. BJ-MC.dk

Navervej 5
8382 Hinnerup
Tlf: 86 91 12 00

Se vores webshop på: 
www.ktmparts.dk

RACING PRO

BRABUS-FÆLGE 
4 STK.
Har kørt på Mercedes  
SLK 200

For: 225/40 R18

Bag: 255/35 R18

Nypris ifølge Mercedes 
Søborg: kr. 49.000

SÆLGES FOR KR. 16.000

Tlf. 22 40 04 14

http://bj-mc.dk/
http://www.ktmparts.dk/


RING 57 61 82 28

Fluebæksvej 200 · 4100 Ringsted
www.ysr.dk · admin@ysr.dk

Brug originale
reservedele fra YSR

YZ 250F 2015
Stempel kit .......... 795,-
Knastkæde ........... 212,-
Kompl. krumtap ..3.147,-
Kobling ................. 669,-
Køler ................... 1.545,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for ..1.077,-
Bremsesive bag ... 928,-
Gearvælger .......... 560,-

YZ 85 2015
Stempel kit ........... 915,-
Cylinder ............. 2.088,-
Plejlstangs kit ..... 642,-
Kobling ................. 486,-
Køler .................... 1.199,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for .... 871,-
Bremsesive bag ... 842,-
Gearvælger  ......... 442,-

YZ 450F 2015
Stempel kit .......... 868,-
Knastkæde ........... 313,-
Kompl. krumtap ..3.026,-
Kobling ..................613,-
Køler ................... 1.545,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for ..1.077,-
Bremsesive bag ... 928,-
Gearvælger .......... 560,-

YZ 125 2015
Stempel kit .......... 708,-
Cylinder ............. 2.385,-
Plejlstangs kit ......977,-
Kobling ................. 584,-
Køler ................... 1.292,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for ..1.077,-
Bremsesive bag ... 928,-
Gearvælger .......... 480,-

D e t  k o s t e r  i k k e  m e r e !

1 sæt Bridgestone
19” & 21“ MX dæk 
inkl. montering

KUN kr. 995,-
Ring og book tid 
på tlf. 5761 8228
Tilbuddet gælder for løse og rengjorte MX 
fælge med slange i perieoden 1/12-15 t.o.m. 
29/02-16. 
Reservedelspriser er vejl. udsalg inkl. moms.  
Der tages højde for taste- og prisfejl.

YSR ønsker dig en glædelig jul og et fantastisk
nytår. Vi glæder os til at betjene dig igen i 2016

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

Betal med mobilepay og vi sender samme dag - Vi lagerfører det meste

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

