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*Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

KX 2017
VIGTIG MEDDELELSE!

DET BEDSTE OG MEST FORNUFTIGE VALG PÅ 
MARKEDET ER EN NY KAWASAKI KX 2017 MODEL 
- du vinder både på banen og på økonomien!!  

Kærsgaard Motorservice
Odensevej 4
4200 Slagelse
28 78 43 11

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

Se mere på www.kawasaki.dk

KX450F kr: 59.995,- KX250F kr: 56.995,-
KX85,høj kr: 32.995,- KX85,lav kr: 30.995,-
KX65 kr: 24.995,- 
+  evt. levering på egen adresse 550,-

KX 2017
VIGTIG MEDDELELSE!

KAWASAKI DANMARK SÆTTER  
NU PRISERNE NED PÅ HELE  
KX 2017 MODELPROGRAM

KAWASAKI DANMARK SÆTTER  
NU PRISERNE NED PÅ HELE  
KX 2017 MODELPROGRAM
Med nye modeller der er hurtigere, lettere og stærkere end 
nogensinde før, ja så har vi valgt at sænke priserne til Europa´s 
billigste. Hent din nye Kawasaki KX 2017 crosser i original emballage fra 
vort centrallager i Skanderborg eller få den leveret direkte til din adresse 
for et mindre fragt gebyr. Du kan også vælge at få den samlet, klargjort, 
testet og personligt tilpasset af en Kawasaki specialist, hos en af vore 2 
autoriserede Kawasaki KX forhandlere. 

Kontakt din forhandler for priser og mere information.   

Nu bliver det også billigere end nogensinde at vedligeholde din Kawasaki 
crosser med originale reservedele. Vi sænker nemlig priserne på alle 
originale Kawasaki cross reservedele med 30%.

http://www.kawasaki.dk/
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Sæsonen er slut, og en ny sæson er under forbere-
delse for alle de aktive, klubberne og Sportskom-
missionerne. Når vi kigger tilbage på 2016 har det 
været en god sæson inden for alle grenene. Der er 
naturligvis udfordringer, som der skal arbejdes vide-
re med, men sådan vil det altid være i sport. 

Der er opnået mange flotte resultater hele vejen 
rundt, og endnu engang må det konstateres, at 
vores talenter for alvor har markeret sig og tager 
næste skridt op ad stigen mod verdenseliten. 

Talent- og eliteaktiviteter
Det er en stor opgave hele tiden at sikre den løben-
de udvikling af talenterne og sikre de bedst mulige 
træningsvilkår, støtte og vejledning (både til den 
aktive, teamet og familien) samt økonomisk støtte. 
Dette kræver, at DMU løbende vurderer forventnin-
gerne fra alle implicerede for en periode på 4-5 år 
og ud fra dette sikrer den bedst mulige støtte fra 
DMU til den enkelte. 

Tiderne forandrer sig også væsentlig hurtigere end 
”i de gode gamle dage”, og her må vi ikke læne os 
op af ”sådan plejer vi at gøre.” Vi må hele tiden ud-
fordre os selv – hvad kan og skal blive bedre? Dette 
gælder naturligvis ikke kun inden for talent- og 
eliteaktiverne, men inden for alle områder i DMU.

Det medfører fra tid til anden meget svære beslut-
ninger, som skal gennemføres, men som skrevet 
ovenfor skal vi hele tiden sikre udviklingen og 
ikke mindst de forventninger, som ændres og ikke 
mindst de forventninger, som hele tiden øges fra 
vores samarbejdspartnere - for således at kunne 
opnå de forventede medaljer i EM og VM indenfor 
alle sportsgrenene.

Stor fokus på uddannelse 
Denne udfordring er også klubbernes. Det kan 
ikke nytte noget, at man som klub ikke forsøger 
at gøre det bedre at dyrke en sport i DMU. Dette 
omhandler naturligvis mange opgaver, men først og 
fremmest uddannelse.

Når løbssæsonen slutter, starter sæsonen for 
uddannelsesudvalget, som er ét af de vigtigste om-
råder for at sikre denne videre udvikling af blandt 
andet officials, aktive og klubtrænere. Det er vig-
tigt, at klubberne bruger tiden nu til at få planlagt 
uddannelsesprogrammet for den enkelte gennem 
vinteren - og der er rigtig mange tilbud fra DMU.

Ligeledes er træningsbogen (ATK) også færdig for 
MX, og den er under implementering for speedway 
i pilotprojekter med udvalgte klubber. Vi er sikre på, 
at dette bliver en succes – men er også klar over, at 

det tager tid at få ændret ”kulturen” i den enkelte 
sportsgren. Dels for at fokusere og arbejde med 
træning, men også principperne for træningen.

Vi håber, at I vil tage godt mod alle uddannelses-
tilbuddene fra DMU, som både er til gavn for den 
enkelte og for DMU.

DMU afholder det årlige klublederseminar 4.-5. 
november, hvor der sædvanen tro vil være mange 
punkter på dagsordenen, som omhandler 2017 og 
nye tiltag og ideer. Dette seminar er for mange af 
os ”årets højdepunkt”, da der altid er en god og 
konstruktiv debat om idéer og muligheder, som er 
til gavn for DMU og vores sportsgrene.

Leder: Fokus på talenter og uddannelse
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Med venlig hilsen
DMU-formand, 
Jørgen Bitsch

Forsidefoto: Læs om Des Nations for 
både MX og Trial inde i bladet. (Foto: 
Mikkel Wendelboe #591)
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DMU OPSIGER SAMARBEJDE MED CAPRANI
Efter fem års samarbejde opsiger Danmarks Motor Union nu samarbejdet med motocrosslandstræner Mikkel Caprani på grund af omstrukturering i motocross’ 
talent- og elitesatsning. DMU vil gerne benytte lejligheden til at takke Mikkel Caprani for samarbejdet gennem de seneste fem år.

FAIRPLAY-INDSTILLINGER 
Har du oplevet en særlig FairPlay-situation i løbet af året, så send den ind til DMU – så vurderer vi, om 
hændelsen skal finde vej til Dansk Motorsport Award, som en af de nominerede i kategorien ”Årets 
FairPlay-pris 2016”. Din indstilling kan være fra en situation på banen, til en god holdkammerat, fra 
tilskuerrækkerne eller fra klubhuset. Send din indstilling til DMU’s kommunikationsansvarlig Martin Gunnar 
Thenning på e-mail mgt@dmusport.dk.

mailto:mgt@dmusport.dk


TILMELD DIG DMU’S  
NYHEDSBREV
Ca. to gange om måneden udsendes 
DMU’s nyhedsbrev med emner om alt 
fra store sportslige resultater til kommende løb, uddan-
nelse, 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

mxhedelandStor deltagelse ved årets sidste 
løb på @mxhedeland #hedeland #mxhedeland 
#dmusport #motocross #mx

sportsphotos.dk#mx #motocross #24mx 
#dmusport #motorsport #hondaparkdk 
#canon70200mm #canon1dmkiv #mx4life 
#sportsphotosdk #foxheadnordic #braab

mads_guldEr SÅ klar til og rykke det her 
vilddyr rundt i weekenden #power #ellerdetder 
#fun #pitbike #mysuzuki #drz #dmusport 
#derskalkørestæt 

mxhedelandVi kan ikke takke de frivillige 
nok. Sjællandsmesterskab på @mxhedeland 
blev endnu en god oplevelse på Hedeland. Tak 
til alle. #mx #dmusport #mxhedeland 

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.  

BLIV FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR I DIN KLUB
Tænder du på det sociale liv i din klub og har du samtidig lyst til at bidrage til en positiv 
udvikling i klubben? Som frivillighedskoordinator gør du det sjovere og mere attraktivt at 
være frivillig. Dine typiske opgaver vil være at skabe overblik samt finde og anerkende 
frivillige. Du vil blive en del af et stort netværk på tværs af DMU’s klubber, som alle 
inviteres til DMU’s spændende frivillighedsprogram i 2017.

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillighedskoordinator, så kontakt udviklings-
konsulent Camilla Friberg på e-mail cf@dmusport.dk

VIDSTE DU AT
• 92 % af DMU’s medlemmer læser motorbladet altid (75 %) eller nogle gange (17 %).
• 81 % af DMU’s medlemmer har hørt om DMU FairPlay.
• De første 11 ord DMU’s medlemmer identificerer med DMU er positivt ladet, hvor begreber som ”an-

svarlig”, ”professionel”, ”troværdig” og ”fremadrettet” topper. 
• 71 % kender DMU FairPlays slogan; Respekt – Ansvar - Sammenhold

DMU OG PSE-PARTS INDGÅR STOR 
SPONSORKONTRAKT 
Fra 2017 er PSE-Parts ny hovedsponsor 
for DM-motocross-serien. Den serie 
kommer til at hedde PSE-Parts DM 
MX og aftalen løber de næste tre år. 
DMU’s formand Jørgen Bitsch er glad 
for aftalen, som vil give motocross 
endnu et stort boost.

- Vi er utroligt glade for, at kunne 
præsentere PSE-Parts som ny hovedsponsor for Danmarks bedste mo-
tocross-serie. PSE-Parts har et stort kendskab til motocross-sporten og har de samme 
ambitioner og visioner for sporten, som vi har i DMU. Derfor ser vi denne aftale som 
et utroligt godt match mellem to parter, der ønsker at forsætte den positive udvikling, 
dansk motocross er inde i, siger formand for Danmarks Motor Union, Jørgen Bitsch.

Også PSE-Parts, direktør, Søren Koch glæder sig til samarbejdet. 

- Vi glæder os til at blive en del af PSE-Parts DM MX-serien. Det er et mesterskab, der 
har gennemgået en utrolig positiv udvikling gennem de seneste år, og vi ser frem til at 
blive en stor del af den fortsatte udvikling, fortæller Søren Koch og fortsætter:

- Jeg har aldrig været et øjeblik i tvivl om, at det var den rigtige beslutning, jeg tog, da 
jeg efter nogle møder med DMU besluttede at indgå et sponsorsamarbejde for de næste 
tre år. Vi bygger på samme værdigrundlag, vi har samme håb og ønsker for sporten samt 
modet og lysten til at udvikle sporten sammen.

http://www.dmusport.dk/
http://sportsphotos.dk/
mailto:cf@dmusport.dk


39:-
Håndtag Twenty 3-Pack 
Dette er håndtag-pakken, hvor du får 
3 sæt håndtag efter eget valg, og til en 
usædvanlig god pris! Tilbud gælder fra 
den 06. november til og med den 12. 
november eller så længe lager haves.

225:-

-83%

Køb Håndtag Twenty 3-Pack her:

MIDLERTIDIG TILBUD 
HÅNDTAG TWENTY 3-PACK 
Tilbud gælder fra den 06. november til og med den 12. november eller så længe lager haves.

VI HAR ALT TIL  
 DIG OG DIN CROSSER

24MX.DK – Danmarks største MX-butik

Vores kunder elsker os!

Vi har masser af gode kundeanmeldelser
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8 gode grunde til at du skal opleve et Motocross of Nations

KOM 
UD AF 
VAGTEN
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Årets Motocross of Nations rystede 
italienske Maggiora i slutningen af 
september, og landshold fra hele 
verden var klar til at gøre deres 
bedste for fædrelandets ære. Det 
danske hold bestod af Nikolaj Larsen, 
Thomas Kjer Olsen og Glen Meier, og 
de tre var igen med til at køre Dan-
mark i A-finalen. Dermed gjorde de 
løbet til en uforglemmelig oplevelse 
for de danske fans. Endnu engang var 
verdens største crossløb en oplevelse 
af dimensioner, der bare får en til 
at længes efter næste års version. 
Men hvad er det der gør Motocross 
of Nations så unikt? Motorbladet har 
prøvet at komme med otte bud på, 
hvorfor du skylder dig selv at opleve 
et Motocross of Nations.

1. Team Danmark
Du kan høre ham allerede inden han 
kommer ind i ryttergården. ”Vi er 
røøøøøøøøde! Vi er ... øh ... nå ja .... 
hviiiiiiiide!” Dannebrog er på som 
kappe, og selv Valdemar Sejr var ikke 
i nærheden af være så stolt over 
fædrelandets farver, som den danske 
supporter, der spytter efter sven-
skerne på sin vej til den danske lejr. 
Alligevel bliver han mødt med smil. 
For der er noget specielt i at heppe 
på det danske hold til Motocross 
of Nations. En fodboldlandskamp 
blegner i sammenligning. Danskerne 
er med de danske drenge i hvert et 
sving, og det er en samhørighed, man 
kun oplever her. 

2. Stemningen
Tilskuerpladserne koger. En håndfuld 
gennemført gale italienere dingler fra 
et udgået træ med deres hjemme-
lavede røgbomber stukket ned i un-
derbukserne, nationalmaling blandet 
med tyndt sydlandsk øl på kinderne 
og skær vanvid lysende i øjnene. Du 
er allerede halvdøv af lyden fra en 
kædesav uden skær, der på attende 
time vræler i dit øre. Ejermanden er 
besvimet ind over hegnet. Nogen har 
tegnet et irsk flag på hans isse. Intet 
kommer op på siden af stemningen til 
et Motocross of Nations i sportens 
verden, og det er virkelig en fanta-
stisk ting at opleve.
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3. Løbet
Starten går. Fra position nummer 37 
hele ude på fløjen sætter en kører 
rekorder i, hvor meget man kan køre 
på hegn, mens stemplet ødelægger 
sædeskummet for at komme ud. 
Han hænger i gassen. Rydder seks 
forhjul på vejen. Men han ender med 
at tage starten. Jagten går ind! Når 
nationens ære står på spil, så får 
vi de meste intense løb der findes 
i sporten. Giganterne falder. De 
undertippede leverer. Heltene fra 
de forgangne Motocross of Nations 
vinder pladsen i alles hjerter og bliver 
husket for altid. 

4. Horisonten
Du får slået over på en fodboldkamp 
i TV. Der er slagsmål ... Det samme 
holds fans går til den med næverne. 
En kaster med flasker. En anden 
stikker ild til sin makkers sutsko. Det 
er en fremmed situation for dig som 
fan af motocross. Til Motocross of 
Nations står 90.000 mennesker med 

forskellige nationaliteter side om 
side, og balladen er minimal. Stem-
ningen er god, øllerne går på omgang 
og man dingler glad hjem arm i arm, 
uanset hvem der vinder. En helt unik 
tendens i moderne sport, der burde 
efterlade alle andre sportsgrene med 
notesblokken i hånden og hatten 
ærbødigt på sned!

5. Kulissen
Et italiensk bjerglandskab. En fransk 
bakkeskråning. En dal i den engelske 
idyl. Selve sceneriet efterlader selv 
den mest ihærdige poet mundlam og 
udtørrer hans fjerpen på sekunder. 
Toppet med de fedeste, flotteste og 
mest professionelle setups, side om 
side med hyggestemning, munterhed 
og forkullede grillpølser, som man 
kender det fra de mindste løb her-
hjemme. Det er så mange facetter og 
sindsstemninger i ét, at man føler, at 
livet burde fryses lige der. Motocross, 
sjov, fest og glæde. Hvad mere kan du 
ønske dig? 

6. Cyklerne
Der står den! Fabriksraceren. Smurt 
ind i geværolie og stoppet til med så 
mange dingenoter i skrigende farver, 
at den kunne skrive autografer ud til 
en solnedgang. Kulfiberdelene får dig 
til at savle. Udenfor teltet er en stribe 
ungersvende allerede besvimet af li-
denskab. Broer, motorpropper og selv 
lejerne i krumtappen er indfarvede, 
og den har kostet mere at bygge end 
bruttonationalproduktet i Honduras. 
Crossere på højeste plan er et syn for 
guder, og en rigtig kender kan aldrig 
stirre sig mæt. Motocross of Nations 
har alt, hvad man kan tænke sig af 
cykler og gejl.

7. Monster Energy pigerne
Deeeeeet...

8. Geografien
Motocross of Nations minder om 
et udsalg i en flagbutik. Program-
met hjælper dig et stykke, men 
når deltageren fra Israel indhenter 

deltageren fra Island og de så styrter, 
sammen med ham fra Finland og 
Estland, så skal du pludselig kende 
din flag på fingerspidserne. Hvordan 
ser Luxembourgs flag ud? Var der en 
deltager fra Makedonien? Det hvirvler 
rundt for dine øjne, men når du vender 
snuden hjem, så har du helt sikkert 
lært noget! (Og det sætter underteg-
nede stor pris på at man gør, så lad os 
slutte på den note.)

Så ... hvad venter du på? Dette års 
Motocross of Nations endte med 
en plads som nummer fjorten til 
Danmark, mens Frankrig løb med 
guldet for tredje år i træk, for snuden 
af suverænt kørende Holland og de 
mangedobbelte mestre fra USA. 

Næste år køres arrangementet i Eng-
land, på den smukke bane i Matterley 
Basin. Ses vi?



v/Jymmy Lund • Røndbækken 117, Ø. Hurup • 9560 Hadsund
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PARLØB MED 
SUCCES
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Thomas Kjer Olsen og Rasmus Krogh 
Jørgensen har lignet lidt af et dream 
team i 2016, men den opnåede 
succes stod på ingen måde skrevet i 
krystalkuglen. Hvis vi kigger blot et 
par år tilbage, stod Rasmus Krogh 
Jørgensen overfor at skulle genopfin-
de sig selv i en sport, han måtte forla-
de efter sin skade. Thomas Kjer Olsen 
havde kniven for struben på grund 
af manglende resultater samt en 
kontrakt, der måske ikke var det papir 
værd, den var skrevet på. Sammen 
fandt de to stærke personligheder 
formlen til succes i 2016, og nu står 
de med hver deres kontrakt på det 
absolut højeste plan i sporten.

Tilbage i 2013 kørte Thomas sin før-
ste komplette sæson i EMX250-klas-
sen på en J-tech Honda, og selvom 
Thomas ikke havde det bedste grej i 
feltet, så var det tydeligt for enhver, 
at den unge dansker kunne køre mo-
torcykel. Thomas endte som samlet 
nr. 8, og der var forsigtige forhåbnin-
ger om, at han kunne komme i top-3 
i 2014. Thomas løb imidlertid ind 
i nogle småuheld, så den samlede 
placering i 2014 blev en 6. plads, men 
han var på podiet undervejs, og der 

var en fornuftig forklaring på de heat, 
der ikke var lykkedes, så den person-
lige indsats var godkendt. Problemet 
var bare, at de to foregående års 
resultater satte et meget stort pres 
på, at der skulle leveres resultater i 
form af en medalje i 2015 - helst af 
guld og minimum af sølv eller bronze. 
2015 startede imidlertid så skidt 
som overhovedet muligt, da Thomas 
væltede og slog skulderen i første 
sving i årets første heat. Han kom 
godt igen, men efter yderligere et par 
krusninger på vejen endte det med 
endnu en samlet 6. plads i europame-
sterskabet. Selvom der havde været 
individuelle højdepunkter, betød det, 
at de resultatmæssige forventninger 
ikke var indfriet, og Thomas stod i 
en svær situation. Han blev droppet 
fra Team Danmarks talentprogram, 
men ydermere fik han også besked 
om, at Bodo Schmidt Motorsport ikke 
ville forsætte i EMX250 året efter, så 
hans to-årige kontrakt var værdiløs.

Bunden blev skrabet
Thomas befandt sig i et stort dybt 
hul imellem 2015/2016, og han var 
nødt til at sætte sig ned med de 
folk, der var omkring ham. En af dem 

var Rasmus Krogh Jørgensen, som 
Thomas havde indledt et samarbejde 
med i slutningen af 2015. Samar-
bejdet havde en kæmpe fordel fra 
start, fordi Rasmus allerede havde et 
tæt forhold til Thomas og hele hans 
familie, så kendskabet til udfordringer 
og fordele var på forhånd stort fra 
alle sider. Sammen fik parterne sat 
et godt program sammen, der blev 
fundet eksterne sponsorer, og med 
et skifte til Husqvarna lykkedes det 
at forsætte med et set-up hos Bodo 
Smith Motorsport. Men vigtigst af 
alt, så kom Thomas stærkere, mere 

moden og meget mere struktureret ud 
til 2016-sæsonen.

Det samme var tilfældet for Rasmus, 
som også havde været i gang med 
at finde sin helt rigtige plads i rollen 
som træner/manager i en sport, 
hvor der ikke er komplette facitlister, 
men hvor man altid skal tilpasse sig 
situationen, man befinder sig i. Som 
træner/manager er du oftest nødt til 
at være involveret i flere ”projekter,” 
og Rasmus startede også sæsonen 
med træningsskoler i Spanien, inden 
han koncentrerede sig fuldt ud om 

Foto: Carsten Olsen

Foto: Hans Vennekilde
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Thomas Kjer Olsen igennem selve 
løbssæsonen. Det var et modigt 
valg, men som bekendt lykkedes alt 
for både kører og træner med en 
EM-guldmedalje som det synlige 
bevis. En medalje, der samtidigt er 
beviset på, at der ikke nødvendigvis 
behøver at være langt fra det øjeblik, 
hvor andre har mistet troen på ”pro-
jektet” til den absolutte succes, hvis 
bare man forstår at tackle situationen 
rigtigt.

Lys fremtid 
Det er de færreste, der er gået glip af 
den succes, Thomas og Rasmus har 
opnået i 2016, men de har også alle-
rede opnået nye og højst usædvanli-
ge ting. Sammen og hver for sig har 
de nemlig begge to skrevet kontrakt 
med Husqvarnas MX2 fabriksteam. 

Thomas Kjer Olsen har skrevet under 
på en to-årig kontrakt med team-
et, og han har dermed plads bag 
bommen i VM MX2-klassen på noget 
af det bedste materiale, der findes i 
sporten. I skrivende stund er Thomas 
og Rasmus allerede i Belgien, hvor 
de tester med teamet, og samtidig 
skal der kigges på en ny bopæl, så de 
er i nærheden af teamets base. I det 
hele taget er det en nøje tilrettelagt 
situation, man er i, når man som 
Thomas har skrevet kontrakt med 
et fabriksteam, og alene kontrakten 
er skrevet så der tages højde for, 
hvordan tingene udvikler sig. Kort 
ridset op, så har Thomas en grundløn, 
men han får bonusser, hvis han kører 
sig i top-10, og det bliver selvfølge-
lig bedre, hvis han kommer højere 
op – ultimativt til en Grand Prix-sejr. 

Kontrakten er som nævnt to-årig, 
men teamet har en option på et tredje 
år, hvor de ved at matche et eventuelt 
tilbud fra et andet team har førsteret 
til at beholde Thomas som kører.

I en selvstændig kontrakt har Rasmus 
Krogh Jørgensen skrevet under på 
at blive træner for hele teamet, der 
foruden Thomas Kjer Olsen også 
tæller Thomas Covington og Conrad 
Mewse. Rasmus’ kontrakt er ligele-
des to-årig og Rasmus’ funktion er 
det, der hedder ”Riders coach”. Det 
vil rent praktisk sige, at Rasmus sæt-
ter struktur på kørernes hverdag, og 
så er han til stede hver gang, kørerne 
har en hjelm på. Da Motorbladet 
snakkede med Rasmus, havde han fx 
været med Thomas Covington ude 
og træne på en Supercross-lignende 

Foto: adac_mx_masters

bane, fordi han skulle køre Riders Cup 
i Tyskland (hvor Olsen var reserve), 
hvorefter han var med Thomas Kjer 
Olsen ude for at teste det nye materi-
ale, og efter aftensmaden skulle der 
som nævnt kigges på ny bolig. Når fo-
kus igen er på VM, så vil alle kørernes 
træning i højere grad ligne hinanden 
– dog har Covington sin egen fysiske 
træner, mens Thomas Kjer Olsen og 
Conrad Mewse begge har Rasmus til 
at stå for deres fysiske træning.

Thomas, Rasmus og resten af 
Husqvarnas VM MX2 fabriksteam er 
allerede godt i gang med forberedel-
serne til det, der forhåbentlig bliver 
en fantastisk 2017-sæson for de to 
danskere, og for hele Danmark.



THE KTM 350 SX-F
Lightning fast acceleration, agility in the 
air and stability in the turns make the 
2017 model the ultimate motocross weapon. 
This frighteningly fast dirt-destroyer is 
as light as a 250-F and as powerful as a 450. 
The perfect READY TO RACE combination.
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PROFILEN

Jonathan Petersen
Frederiksborg Amts Motorklub 
(FAM)
Alder: 14 år
Maskine: KTM SX125
”Jeg prøvede min første crosser, da jeg var 
omkring 4-5 år og der væltede jeg, så jeg blev 
lidt nervøs for at køre. Det betød, at det ikke 
blev til andet end hyggekørsel, før jeg blev 
ældre. Men jeg kom heldigvis efter det og nu er 
mit bedste minde, da jeg første gang holdt på 
bommen til et DMU-løb efter kun 30 minutter 
på crosseren. Det endte med at blive til to 
holeshots og to heatsejre. Sæsonen i år er gået 
rigtig fint på 125’eren, og mit mål til næste år 
er helt sikkert at få de sidste point, så jeg kan 
rykke op i B125!”

Mathias Gryning
Næstved Motor Klub (NMK)
Alder: 20 år
Maskine: KTM SX250f
”Jeg fik min første crosser og vandt mit første 
løb i 2001, men mit bedste minde må være, 
da jeg kom tilbage efter min skade i 2010 og 
overraskede især mig selv med mine resultater. 
Ellers må det være min første DM-titel, der 
også er et af de bedste minder fra karrieren. Der 
kommer forhåbentligvis flere højdepunkter de 
næste år! Det bedste ved motocross er helt sik-
kert fællesskabet, løbene og så alle de mange 
timer, man bruger sammen med sin familie og 
sine venner. I 2017 håber jeg på at få gjort det 
arbejde færdigt til DM-A, som jeg ikke fik gjort i 
år - og så håber jeg at køre så mange EMX250, 
som kalenderen tillader.”

Victor Fromberg Henriksen
Køge Sports Motorklub (KSM)
Alder: 14 år
Maskine: KTM SX125
”Det bedste ved cross er helt sikkert farten, 
adrenalinkicket og så selvfølgelig venskaberne, 
som har været der siden starten. Jeg startede 
med at køre som 3-årig, på en PW50, og indtil 
videre har mit bedste minde været at deltage i 
EM i 2016. 2016 har været en fantastisk sæson, 
hvor jeg med hjælp fra gode sponsorer kunne 
køre EM i 85cc. Og så lykkedes det mig at rykke 
op i B-klasserne, da jeg rykkede op på maxi-cy-
ken efter sommerferien! 2017 kommer til at gå 
med at køre mig ind i B125-klassen, og gøre mig 
nogle erfaringer der!”



Tag din crosser med  
på efterskole

S L O T S  E F T E R S K O L E
Holstebrovej 38 - 7830 Vinderup 

Telefon: 9744 1522 / 4044 1464 · info@rydhave.dk

Har du benzin i blodet og mudder på solbrillerne - og samtidig  
en drøm om at komme på efterskole? Så har du ikke blot  
mulighed for at dyrke din interesse på Rydhave Slots Efterskole, 
men også for at give den gas på vores egen motocrossbane.

Du kan tage din crosser eller ATV med og have den stående  
på skolen. Du kan arbejde med den i vores værksted i faget  
Motor/Metal - og så tage den med ud på banen og tjekke, om  
den virker, som den skal. Læs mere om motocross hos Rydhave på: 
motocross.rydhave.dk

Rydhave Slots Efterskole handler om dine valg, dine drømme og 
dine interesser. Vi er en efterskole et godt fællesskab med globalt 
udsyn, hvor du kan møde den verden, du skal sætte aftryk på. 

Tjek os ud på:
EFTERSKOLERNES DAG 2016  
søndag den 25. september  
kl. 13-17
Kan du og din familie ikke nå forbi den 25. september? 
Så er I velkomne en dag, der passer bedre. Ring eller 
mail, så laver vi en aftale om et tidspunkt, hvor I kan få 
en rundvisning og en snak.

SÆT  
NYE 
SPOR

mailto:info@rydhave.dk
http://motocross.rydhave.dk/
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Ærgrelsen var stor, da løbet på Mors måtte aflyses på grund af regn Billederne var rigtigt gode før aflysningen, og Nicholas Schrøders interviews fra pitten var noget af det, der gik rent 
ind hos seerne. Foto: Carsten Olsen

LIVESTREAM SPONSORER
LIVESTREAM SPONSORERLIVESTREAM SPONSORER



19motocross / mb

Livestream af DM Motocross fik debut i 2016. Et voldsomt regnvejr kostede 
anden livesending

DIREKTE CROSS
Der har i nogle år været TV-dækning 
af landets bedste motocross-serie 
i form af reportager, der først blev 
vist på Kanalsport og sidenhen på 
TV3 Sport. I 2016 blev der for alvor 
blev taget hul på live TV-dækning 
af DM motocross-serien, og selvom 
det i årevis er blevet henslået som 
noget nær en umulighed at kunne 
live-dække en hel motocrossbane, 
er det lykkedes med live-sending fra 
både DM motocross i Hedeland og 
på Mors. 

Første gang var livestreaming fra 
DM på Hedelandsbanen og her var 
det en flok studerende der – helt 
gratis – lavede produktionen med 
OB-vogn, satelit internet-forbindelse 
og alt, hvad der ellers skulle til. Fra 
MX-Event gruppen - der står for 
alt det eventmæssige omkring DM 
motocross-serien - blev muligheden 

selvfølgelig grebet med kys-hånd, da 
det er netop live-produktion der har 
været arbejdet hen imod igennem 
de seneste år. Første omgang i 
Hedeland var gratis, og der blev lært 
en masse, så det gjaldt om at holde 
bolden i luften. Derfor blev banen på 
Mors pyntet med bannere, der viste 
ovenstående livestream-sponsorer, 
så det på den måde var muligt at 
finansiere endnu en live produktion 
fra DM Motocross.

På Mors blev der brugt samme 
produktionsselskab som Danmarks 
Radio benytter sig af, og derfor 
blev det også nemmere at lave en 
aftale med DR, som endte med at 
livestreame løbet direkte på dr.dk. 
Desværre regnede det hele væk på 
Mors, og løbet blev aflyst efter kun 
to kørte heat. Men selvom produk-
tionen blev kort, var lige præcis den 

produktion medvirkende til, at DR 
fandt motocross interessant. Mikkel 
Wendelboe, Nicholas Schrøder og 
DR’s kommentator Morten Thunø 
gjorde et fantastisk arbejde med 
at kommenterer TV-billederne, og 
selvom der endnu ikke er lavet en fast 
aftale, så ser det ud til, at der med ret 
stor sandsynlighed bliver vist DM mo-
tocross - i en eller anden form - hos 
DR igen i 2017. Alle parter ved i hvert 
fald nu, at det er muligt at lave en god 
produktion fra DM motocross.

Interessen fra DR hænger selvfølgelig 
også sammen med, at der var mere 
end 5.200 unikke seere, der så med 
på DR’s livestream, på trods af vejret, 
den korte optakt og andre faktorer. 
Derfor har trofastheden blandt det 
motocross-interesserede publikum 
også spillet en rolle i den blomstren-
de interesse. Man skal dog heller 

ikke være blå-øjet, og det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at DR får 
produktionen gratis, så det hele skal 
finanseres igennem sponsorer og 
den støtte der ellers kan findes andre 
steder. Sådan vil det også være med 
fremtidige sendinger, og i MX-Event 
har man igennem flere år oprustet 
til netop denne situation, så rettidig 
omhu og godt sammenspil med de 
arrangerende klubber er grundstenen 
til, at TV-dækningen af DM mo-
tocross-serien ser ud til at vokse og 
blomtre i øjeblikket. Hvad 2017-sæ-
sonen bringer, er ikke helt på plads 
endnu, men der bliver med sikkerhed 
en eller anden form for TV-dækning 
af landets bedste motocross-serie – 
og forhåbentlig bliver det live, på en 
DR sendeflade.

Et kig indenfor i OB vognen under live-sendingen fra Mors, som desværre regnede væk. Foto: Martin Skov.

http://dr.dk/
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Kontakt: Lars Kobberø
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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. 10.700,-
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TRIAL 
DES 
NATIONS 

Albert Cabestany fra det vindende spanske hold.
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For 27 år siden fik jeg fik den lidt 
vilde idé, at Danmark skulle have et 
hold med til Trial Des Nations, der 
dengang blev afholdt i Belgien, langt 
ude i en skov uden meget hurlumhej. 
Danmark - Søren Hansen, Steen 
Boris, Jan Jørgensen og jeg selv som 
holdleder - blev nummer sidst, men vi 
var med. 

Der er løbet meget vand i åen siden 
dengang. Og i år var det trettende 
gang, Danmark var repræsenteret 
med et herrehold, i år ”igen” i Frank-
rig, nærmere bestemt på skisports-
stedet ISOLA 2000 lidt nord for Nice. 
Stedet ligger i 2000 meters højde 
med 20 km bjergkørsel til nærmeste 
civilisation, så det ville ikke blive 
overrendt af tilskuere, og godt det 
samme, for selv om området var et 
fantastisk naturområde, så gjorde 
den tynde luft og de lidt vanskeligt 
tilgængelige sektioner, at mange 
nok ikke ville have set meget trial 
alligevel. 

Men for kørerne var det et helt 
fantastisk område at køre i, ligesom 
sektionerne også var ramt rigtig godt 
mht. sværhedsgraden. 

Formatet i år var ændret lidt, sikkert 
primært for at holde omkostningerne 
nede, således er der kun var tre mand 
på holdet, hvoraf det hele tiden kun 
var de to bedste scoringer i hver 
sektion, der talte. Der måtte i år også 
kun være to mindere på hvert hold, 
og havde man et pigehold med, var 
det de samme mindere, der skulle 
bruges. I den forbindelse må jeg lige 
tage hatten af for Jesper Antonsen, 
for han fik virkelig noget for pengene: 
Jesper havde jo aftalt at køre minder 
for Sofie Sørensen til sidste VM om 
fredagen og være den ene minder for 
et sammensat internationalt hold, 
som Sofie var tilmeldt om lørdagen. 
Og så var han selvfølgelig minder 
sammen med Johnny Rasmussen for 
drengene om søndagen. 

Så med sektions inspektion nåede 
Jesper at køre ikke mindre end 
9 omgange á ca. 15 km i løbet af 
weekenden. 

Inden jeg fortsætter med herre TDN 
skal det nævnes, at Sofie virkelig har 
rykket sig siden sidste år. Sidste år 
blev Sofie nr. tredjesidst som nr. 102, 
i år var det helt anderledes: Hun blev 
nummer 37 ud af et stærkt felt af 
52 kørere, og med en score, der ikke 
får en top 10 placering til at være 
urealistisk. Hendes indsats på det 
internationale hold om lørdagen var 
absolut ikke ringere.

Herreholdet - den nybagte firer til 
VM125 Mikkel Brade samt Morten 
Andersen og veteranen Thomas Pe-
dersen - virkede mere klar end nogen-
sinde før, og det nye format passede 
også rigtig godt til dette hold, når vi 
nu ikke kan mønstre flere unge.

Målet var at forbedre os i forhold til 
sidste år, hvor det blev til en 11. plads 
ud af 15 lande i interklassen. Og i år 
var der 18 lande med, så der var ingen 
tvivl om, at det ikke ville blive let. 

Men det skulle vise sig, at specielt 
vore to unge køreres erfaring i EM, 
SM, og VM gjorde en forskel, men 
også Thomas’ tyveårige erfaring blev 
der trukket på. Alle tre kørere kunne, 
efter to hårde omgange i 25 grader 
varme, i den tynde luft, klappe sig 
selv på skulderen i forvisning om, at 
de var på tavlen. 

Og målet blev nået! En 11. plads igen, 
men denne gang foran syv lande, 
blandt andet Letland, som har slået 
os de sidste tre år. Der var faktisk 
ikke langt op til Østrig og Schweiz, 
så når man tænker på, hvad disse 
lande, ligesom Andorra, Portugal og 
Canada - der kom efter danskerne - 
har af muligheder ( bjerge og klipper) 
må man sige, at resultatet er absolut 
godkendt.  

Den danske delegation foran verdenspressen. Fv. Morten, Thomas, Mikkel, Sofie, Henrik 
(Team Manager)  og undertegnede som DMU delegeret. 

Sofie og Maratonminderen Jesper.Det danske herrehold klar til start.
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TRIAL
TUR MED 
LILLEMOR
Hans Jørn Beck og hans kone støttede de 
danske kørere til de sidste afdelinger af EM

Mikkel Brade 16 år og nybagt nr. 4 ved VM 125cc.
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Vi havde jo ikke været nogen steder 
i sommerferien, så da vi kunne se, at 
EM-afdelingerne i Brezova Tjekkiet 
og Grössheubach i Tyskland ville blive 
med dansk deltagelse, lå den jo lige 
til højrebenet. 10 dage sydpå med 
trial i to weekender! Så kunne det da 
ikke blive bedre. 

Deltagerne i Tjekkiet var Mikkel 
Brade og Morten Andersen, Sofie 
Sørensen, Johnny Rasmussen (minder 
) samt Kurt Hansen og Thomas Peder-
sen. De to sidstnævnte havde jo kørt 
de første EM-afdelinger i 40+ og ville 
med de sidste tre afdelinger have kørt 
fuldt program. 

Merete og jeg smed madrassen og 
en tandbørste ind bag i Transitten og 
drog mod Brezova. For nogen lyder 

det måske en smule eksotisk at køre 
til Tjekkiet og se trial, men der er fak-
tisk ikke længere, end man sagtens 
kan smutte derned på en dag: ca. 850 
km. Så Tjekkiet er altid en god mulig-
hed for at se VM og EM trial uden at 
skulle køre alt for langt. 

Vi landede dernede i god tid torsdag 
først på aftenen som de første 
danskere, i øvrigt til en propfyldt 
paddock, så vi måtte improvisere lidt 
og fandt et godt sted lidt oppe af en 
bakke, 10 meter fra sektion 1. Dermed 
fik vi første parket til at se den under 
løbet... ulempen var, at der var 200 m 
til toiletterne, og det blev ikke bedre 
af at de 200 m var på en stejl bakke. 

I løbet af aftenen og fredagen 
dukkede kørerne op. Kurt Hansen 

og Thomas Pedersen kom dog noget 
sent, ikke langt fra den tjekkiske 
grænse var de blevet passet op af en 
”Follow Me” toldpoliti og kørt hen 
i en hal og undersøgt, blandt andet 
skulle de vise papirer på cyklerne. 
Men de fik dog lov at fortsætte med 
en times forsinkelse. 

Alle var på plads til både maskintilsyn 
og tilmelding fredag, EM i Tjekkiet 
var jo en dobbelt-afdeling, så kørerne 
fik noget for pengene: Der skulle 
køres både lørdag og søndag i alle 
klasser. Specielt for Sofie Sørensen 
bød det lidt på en udfordring, da 
hun jo så ikke havde nogen minder, 
og netop i ukendt klippeterræn skal 
man ikke undervurdere værdien af en 
god minder. Kurt Hansen og Thomas 
Pedersen kunne nogenlunde følges og 
er jo under alle omstændigheder ikke 
vant til at køre med minder. Så for 
dem var det ikke det store problem. 

Sektionerne var spredt ud i skovene 
lige omkring byen med en transport 
på omkring 10 km og med 6 af sekti-
onerne indenfor gå/cykleafstand. Så 
det var faktisk ok for tilskuerne også, 
selvom jeg ind i mellem overvurdere-
de min form på mountainbiken. 

Men det var en fornøjelse at følge 
de danske kørere, både Mikkel og 
Morten, der skiftedes til at være 
den bedste lørdag og søndag, men 
også Sofie, der havde to gode dage 
hvor hun for første gang kørte uden 
minder. Og sidst men ikke mindst: de 
to gamle, Thomas og Kurt, der kæm-
pede en brav kamp med de vanskelige 
klipper. Specielt Kurt, der jo snart er 
nærmere de 60 end 50 år, kæmpede 

Kurt Hansen kæmper hårdt..

hårdt, men kunne efter to hårde 
dage - som de andre - godt være sin 
indsats bekendt.

Men som sagt: Mikkel og Mortens 
indsats i EM var og er fantastisk: 
ingen ville blot for fem år siden have 
drømt om, at vi i dag ville have to 
kørere på det niveau. 

Allerede weekenden efter skulle 
sidste afdeling køres i Grossheübach 
i Tyskland. Mikkel kunne ikke deltage 
her, men Kurt, Thomas, Morten og 
Sofie skulle være klar igen. Kurt og 
Thomas måtte desværre lige køre de 
850 km hjem for at passe deres arbej-
de et par dage. Morten, Sofie, Merete 
og jeg havde valgt at blive sydpå, 
Morten og Sofie primært for at få 
trænet, men Merete og jeg benyttede 
chancen til at lege lidt turister.

Grossheubach var en helt anden 
historie end Tjekkiet. De fleste 
sektioner lå i klubbens træningsom-
råde, inden for en radius af blot 200 
m, ligesom de fleste sektioner var 
i ”stenbrudsektioner,” dvs. store, 
firkantede klodser. Fantastiske ram-
mer, men dog med den lille hage, at 
sektionerne var til den stramme side 
- hvilket er en naturlig konsekvens af, 
at de lokale kørere har kørt mange af 
momenterne 1000 gange. Men det er 
jo en gang vilkårene. 

I Tyskland skulle der kun køres én 
afdeling, og det betød så, at pigerne 
kørte om lørdagen, mens drengene 
måtte vente til søndag, Men det blev 
en hård dag for Sofie: varmen, de 
uvante og meget vanskelige sektioner 
gjorde, at det ikke blev så god en 
oplevelse som i Tjekkiet. Men Sofie 
bed tænderne sammen og fuldførte, 
og hun nød stor respekt for indsatsen. 

Søndag var det så drengenes tur - 
Morten igen i Juniorklassen og Kurt 
og Thomas i +40. Det blev en hård 
dag for alle, varmen havde igen sne-
get sig over de 25 grader, så det var 
med at huske at få hældt noget vand 
igennem systemet. Og hvis Tjekkiet 
havde været hårdt ved kadaveret, 
så var det her ikke lettere: meget van-
skelige og meget tekniske sektioner, 
der ikke levnede kørerne et sekunds 
hvile i sektionerne. Så det var en 
meget velfortjent iskold fadøl, der 
ventede kørerne, da de var færdige. 

Den danske paddock.

Sofie Sørensen får gode tips af Johnny 
Rasmussen.



26 speedway / mb  Rasmus Terkelsen          Allan Høgholm

PROFILEN

Kim Lagoni Andersen
Esbjerg Motorsport
Alder: 49
Funktion Stævneleder/dommer
Har du selv været aktiv kører? Nej
Hvilke opgaver laver du ? Har tidligere været holdleder for 1. div. 
500cc og superliga. Træningsleder ved træning. Stævneleder ved løb, 
både nationale og internationale. Dommer i Danmarksturneringen. 
Står for vedligehold og vask af Airfence/barierre (sammen med min 
søn Martin Lagoni Andersen) op til hvert ligaløb. Derudover hjælper 
jeg, hvor der er brug for mig.
Hvor mange timer ugentligt?  Ca. 20 - 30 timer, når der køres mange 
løb.
Hvorfor? Så er man en del af fællesskabet i speedway. Jeg har ligele-
des siddet i bestyrelsen, og på den måde været med til at forme klub-
ben til det, den er i dag. I Esbjerg Motorsport vil vi være de bedste.
Hvor længe har du været aktiv?  Siden 1991, hvor jeg startede som 
mekaniker ved en kammerat, som kørte liga.
Hvorfor startede du som frivillig?  Kærlighed til sporten og fascina-
tionen af fart og spænding.
Hvad giver det dig?  Mange gode venner, gode timer i godt selskab, 
og en tilfredsstillelse over at have budt ind med noget, som andre får 
glæde af.
Har I brug for flere frivillige?  I denne sport kan man altid bruge 
frivillige, så svaret må være ja.
Hvad kan de få ud af at melde sig?  Nye venskaber, indflydelse, 
dygtiggøre sig via licenser, og blive en del af en klub, hvor man bliver 
accepteret, som man er.

Kevin Pedersen
Holsted Speedway Klub 
Alder:  33 år
Hvor tit træner du?  Jeg træner i det omfang, det er muligt - og løbetræner 
gerne i vinterperioden.
Hvad er din bedste præstation i 2016?  At vinde DM-guld sammen med 
Holsted Old Tigers
Hvornår startede du med speedway?  Begyndte med at køre 85er som 13-
årig. Da kørte jeg for Kronjylland Speedway Klub
Hvad er det bedste ved speedway?  Det bedste ved speedway er farten og 
det kick, det gi’r, når man holder ved snoren. Og så er der vores altid skønne 
supportere, der følger os rundt. Det er fedt
Hvad er dit mål for 2017? At at nappe guld igen med Old Tigers og ellers bare 
nyde at køre speedway.

Jesper Knudsen
Skærbæk
Alder: 12 år
Hvor mange år har du kørt speedway? Jeg har kørt i seks år.
Hvad er det bedste ved speedway? At være sammen med vennerne.
Hvor tit træner du? To-tre gange om ugen.
Hvad er dit mål for 2017? At blive verdensmester.
Hvad er din ambition med at dyrke speedway? Jeg vil blive til 
noget.

                                        SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE! 

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

SCOTT BRILLE MODEL PROSPECT!!
Den nye Prospect goggle er den nye topmodel fra Scott. Prospect giver dig det største 
udsyn takket være det nye ekstra høje glas.. Det nye Scott lens lock system gør at 
glasset altid vil blive i brillen,uanset hvad der skulle ramme det. Nem montering af glas, 
samt et bredt WFS Roll O� kit med 50mm højde i glasset. Fra Kr. 699,-

http://www.ulvedal.dk/
mailto:ulvedal@ulvedal.dk
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BJERRE: LIGE 
VED OG NÆSTEN
Kenneth Bjerre ser tilbage på sæsonen 2016, som ikke helt landede, 
hvor han havde håbet
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Da Grand Prix Challenge i starten 
af september blev kørt i svenske 
Vetlanda endte 32-årige Kenneth 
Bjerre lige uden for den vigtige top 
3, endda efter omkørsel med Fredrik 
Lindgren. Efterfølgende følte Bjerre 
sig snydt, da Lindgren i forbindelse 
med en overhaling havde haft begge 
hjul inde over den hvide streg. Nu, 
godt en måned efter, ser han tilbage 
på en sæson, som han betegner som 
”lige ved og næsten”

-Jeg havde to mål for sæsonen: det 
ene var at vinde det danske mester-
skab og det andet var at køre mig i 
GP-serien. Jeg ender som nummer to 
ved DM i Holsted og bliver nummer 
4 i Vetlanda, så det var lige ved og 
næsten, siger han.

Et andet og mindre mål for sæsonen 
var at køre sig til en plads i EM-se-
rien, men her måtte han se sig slået 
ud i den indledende rundt i tjekkiske 
Liberec. 

-Det fungerede slet ikke dernede, 
og det er hvad der sker. EM var ikke 
mit største mål for sæsonen. Det var 
kvalen til GP-serien.

Tilbage til den lørdag i Vetlanda, hvor 
blot et enkelt point skilte Bjerre fra en 
plads i det forjættede GP-land: 

-Der er kun mig selv at give skylden, 
og det kan jeg ikke engang, for jeg 
gav alt. Jeg skulle have afgjort det 
selv i heat 20 eller have hentet et 
point mere i mit første heat, siger 
han.

I netop de heat mødte Bjerre de tre, 
der endte med at tage GP-pladserne, 
Patryk Dudek, Martin Vaculik og 
Fredrik Lindgren. 

-Det er de små marginaler der er 
afgørende. Jeg havde to starter fra 
bane 4, mens Dudek og Vaculik havde 
to inderbaner og Lindgren havde to 
starter fra bane to, siger Kenneth 
Bjerre. At han har en pointe ses ved 

at hele 13 af dagens 20 heat blev vun-
det fra bane et eller to og i hele syv 
tilfælde sluttede de to startende på 
inderbanerne som nummer et og to.

GP-toget er dog ikke helt kørt fra 
Bjerre i denne omgang, der er to 
muligheder: det ene er at få et wild 
card, mens den anden er, at Lindgren 
kører sig til en plads i top 8. Med 
to løb tilbage er han blot et point 
fra at hjælpe Bjerre til en sæson i 
VM-serien. -Det er da en mulighed, 
at Lindgren kører sig i top 8, men det 
kan jeg kun vente og se. Det er ude af 
mine hænder og det er ikke noget, jeg 
tænker så meget på.

Han er dog ikke bange for at snakke 
målsætning for en eventuel GP-del-
tagelse.

 -Det første år vil jeg etablere mig i 
top 8, det har jeg været alle de år, jeg 
ikke er kommet til skade. På sigt vil 
jeg i top 3 og selvfølgelig kører jeg for 
at blive verdensmester. Den dag jeg 

ikke føler, jeg kan vinde serien, gider 
jeg ikke køre GP eller kval mere. Som 
det er nu bruger jeg mange penge 
på mit grej. Jeg vil ikke sidde tilbage 
senere og ærgre mig over, at jeg 
ikke gav det chancen, siger Kenneth 
Bjerre.

-På et år hvor det hele fungerer, kan 
jeg godt komme i top 3 og jeg kan slå 
dem alle sammen, siger han.

-Vi ser nogle gange, at en kører har 
en sæson, hvor intet kan gå galt. 
Tai Wiffonden havde sådan et år 
på et wild card og vandt VM. Chris 
Holder vandt VM efter at være blevet 
nummer otte året inden, hvor jeg blev 
nummer syv.

Det er i alt blevet til fem år som GP 
kører for Bjerre, som tilbage i 2011 
førte serien, men blev skadet og end-
te som nummer 7.
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Når Kenneth Bjerre ser tilbage på 
sæsonen, er den største skuffelse 
SWC med Danmark og den manglen-
de finale.

 -Danmark er normalt altid i medaljer-
ne, men vi kommer igen. Det er heller 
ikke så mange år siden, Polen ikke 
nåede finalen. Folk snakker om, at vi i 
Danmark er kørt bagud, men bortset 
fra Polen, som kunne stille to gode 
SWC-hold, så er alle andre lande jo 
helt lige, siger han.

Den danske sæson i GP-serien har 
ikke været en, vi herhjemme vil 
mindes. Og det er ifølge Bjerre med 
til at give opfattelsen af, at Dansk 
speedway er sakket bagud.

-Det har nok hængt lidt i GP-serien 
for danskerne i år, og det er nok 
det, vi måles ud fra, men vi har tre 
mand med i serien, og når man er 
der er man god. Det er lidt ligesom i 
erhvervslivet, der er gode og mindre 
gode år: dansk speedway kommer 

helt sikkert igen, så længe vi har 
Micro og 85cc speedway, vil der blive 
ved med at komme gode kørere op. Vi 
skal holde fast i Micro speedwayen 
i Danmark: det er dem, der skaffer 
kørerne”

Han peger også på, at vi har fået 
nogle unge op fra U21 plan til senior, 
og de kan blive gode.

-Mikkel Bech og Mikkel Michelsen og 
andre er jo lige rykket op som senior-
kørere i år. Det er en svær overgang, 
der er nogle andre forventninger, og 
det er ikke alle, der klarer den lige så 
hurtigt som f.eks Darcy Ward gjorde, 
men de skal nok komme, siger Bjerre.

Hvordan den kommende sæson 
kommer til at se ud på klubsiden, ved 
Bjerre endnu ikke. Rygterne siger, 
at Polen vil have, at kørerne kun kan 
deltage i to ligaer, men let bliver det 
ikke at gennemføre det forslag.

-Det har de snakket om et par år nu, 
det er ikke noget jeg tænker over 
før det bliver sådan. Hvis de vil have 
sådan en regel, må de betale noget 
mere, hvis det skal kunne løbe rundt 
for os kørere. Ellers må vi kørere stå 
sammen, siger Bjerre. Køreren star-
tede sæsonen uden klub i England, 
men kom siden lidt overraskende 
til Peterborough i den næstbedste 
række og udelukker ikke en retur til 
England på fuld tid i 2017.

-Jeg kunne godt forestille mig at køre 
i England, hvis ikke jeg kommer med 
i GP-serien næste sæson. Udover det 
vil jeg gerne køre mere i den danske 
liga, jeg kørte nogle løb for Munkebo 
i år og jeg nyder at køre i Danmark, 
men endnu er der kun snak og jeg har 
ingen klubber klar til 
den nye sæson”

Der bliver i kulissen snakket om en 
fast dag til den danske liga - noget 
som Bjerre ser en fordel i, men det 
kræver international opbakning.

-Det kræver jo, at England vil være 
med på, vi har en fast dag. Jeg kan 
godt se en fordel i det, særligt for de 
mange fans, som så ved, at onsdag 
er der speedway. Jeg tror ikke, der 
er forskel på, hvor mange tilskuere 
der kommer, om det er onsdag eller 
fredag. Men det er for meget med 
to-tre løbsdage om ugen. Det bedste 
tilskuertidspunkt ville nok være 
lørdag eftermiddag, men det kan ikke 
lade sig gøre.

Hvad fremtiden bringer for Kenneth 
Bjerre og dansk speedway kan tiden 
vise, men sikkert er det, at inden for 

de kommende måneder ved vi, om 
vi kan svinge dannebrog for ham 
i GP-serien 2017. En ting ligger 
dog fas: hvis han er med, er han 
helt klar.     
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WEEKEND 
MED 
SUPER-
MOTO
Hvad er det for et mix af tre motorcykelsporter, der går 
under navnet Supermoto? Palle Høst Sørensen tog til 
Supermoto DM i Randers for at blive klogere
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Det er facinerende at se en dygtig 
kører komme med stor fart ned ad 
langsiden og gå ind i et sving med 
eller uden benet ude og lave en let 
broadside på den rå asfalt. Derfor 
havde jeg glædet mig til at besøge 
køreteknisk anlæg i Randers i selskab 
med Gregers Sørensen fra Næstved, 
som har kørt mere end 50 Supermoto 
løb gennem de seneste 10 år. 

Søndag morgen kl. 8.30 mødtes 
Stævneleder Peter Guldberg Johan-
nesen og DMUs dommer Poul Erik 
Sørensen samt et par kører-repræ-
sentanter. Desværre betød lørdagens 
kraftige regn, at banens jordsektion 
ikke kunne bruges. En far mødte op 
med en 10-årig knægt, som gerne 
ville meldes ind og deltage i løbet, 
hvis det var muligt. Med smidighed 
fra såvel klub, arrangør og dommer 
lykkedes det at få formaliteterne i 
orden. Klubben fik et nyt medlem, 
arrangøren fik en ekstra deltager i 
løbet. Knægten Mathias Simonsen 
bestod licensprøven og var lykkelig 
for at starte en kariere som aktiv 
Supermotokører i den lille klasse, 
hvor han blev nr. 4.

Til løbet i Randers var der 20 
tilmeldte deltagere, heriblandt et par 
svenske kørere. Det er ikke mange at 
dele omkostningerne ud på. For at få 
det hele til at løbe rundt, var start-
gebyret denne dag sat til kr. 500,- pr. 
deltager. Arbejdet med at arrangere 
løb er stort set det samme, om der er 
20 eller 50 deltagere, så startgebyret 
kunne selvfølgelig reduceres, hvis 
der var nogle flere deltagere. Ser 
man på DM sæsonens fem løb, så 
har der været i alt 50 kørere, som har 
deltaget i DM serien i 2016.

Winther og svenskeren
En af ildsjælene, initiativtager og 
arrangør af løbet i Randers Jens 
Winther, deltog aktivt i løbet i ”klasse 
33+” (oldboys), som han vandt både 
på dagen og i mesterskabet totalt. 
Winther var også med i klasse ”A+B 
open” (de hurtige drenge), hvor han 
blev nr. 4. I team Jens Winther så det 
ud til, at hele familien var involveret 
i løbet på en eller anden måde. Hans 
datter Maria Winther kørte i Klasse 
”Open B” og blev nr. 5 både på dagen 
og i mesterskabet totalt. Og da løbet 
var slut, så det ud til, at den ældre 

generation tog over med servering af 
hjemmebag til alle.

Svenskeren Thomas Skoglund havde 
rundet de 40 år, før han fik interesse 
for Supermoto og skiftede fra Harley 
Davidson på landevejen til Husqvana 
på banerne. Thomas kørte i klasse B 
og havde en drabelig dyst med Jens 
Winther i sidste heat, men måtte 
tage til takke med 2. pladsen. Han 
blev nr. 5 på dagen og nr. 2 i mester-
skabet totalt. En anden svensker, 
Oskar Karlsson, har kørt Supermoto i 
fire år. Han kører i klasse A, hvor han 
blev nr. 5 på dagen og nr. 4 i mester-
skabet totalt.

Dækskifte
På grund af det omskiftelige vejr 
måtte kørerne hele tiden tage bestik 
af, om banen var til slicks eller 
regnvejrsdæk, og dækvarmerne var 
konstant i brug. Man kunne sågar se 
cykler monteret med regnvejrsdæk 
på forhjulet og slicks på baghjulet i et 
forsøg på at lave et kompromis, som 
passede til bannen i det omskiftelige 
vejr.

SUPERMOTO
Supermoto er en fransk opfin-
delse med navnet Motard, men 
FIM har siden omdøbt klassen 
til Supermoto. Disciplinen er et 
mix af Motocross, Road Racing 
og Speedway. Banen består af 
en asfaltsektion som til Road 
Racing, en jordsektion som en 
motocrossbane og i svingene 
slider eller broadsider man som 
i Speedway. Cyklerne  oftest 
motocrosscykler modificeret 
med små og bredere hjul, monte-
ret med slicks som til Road 
Racing og med super velfunge-
rende affjedring. Nogle kørere 
eksperimenterer med ændring 
af forgaflens hældning for at for-
bedre evnen til hurtige retnings-
ændringer i de snævre sving på 
asfaltsektionen. Køreteknisk 
anlæg i Randers har gennem de 
seneste 12 år har været anvendt 
til Supermoto løb.

Henrik Skovgaard Sørensen kører 
KTM i klasse B, hvor han på dagen 
blev nr. 2 og nr. 3 i mesterskabet 
totalt. En stor del af glæden ved at 
køre er for ham at eksperimentere og 
tilpasse sin cykel efter eget hoved 
så den fungerer - og det gør Henriks 
cykel.

Kasper Kælk Larsen kører KTM i klas-
se B. Han har tidligere kørt motocross 
i flere år. Kasper vandt både klassen 
på dagen og det danske mesterskab 
totalt.

Anders Mikkelsen er 42 år og har kørt 
Supermoto i flere år. I 2010 blev han 
nr. 5 i det tyske mesterskab. Anders 
blev nr. 3 på dagen og nr. 2 i mester-
skabet totalt.

Simon Vilhelmsen kører i klasse 
A. Han er suveræn i klassen, som 
han vandt på dagen og det danske 
mesterskab totalt. Det var en ren 
nydelse at se Simon på banen.

Vejret blev alligevel ikke så slemt 
søndag, som forudsigelserne truede 
med. Der skette ingen uheld på banen 
og der var mange spændende dyster 
under heatene. 

Her gøres der klar til en af dagens heat. Stævneleder Peter Guldberg Johansen 
sikrer at alle kørere har indtaget den rigtige plads på starten. 
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EN DAG MED 
LUKAS
Han var ved at miste drømmen om en DM-medalje få omgange før mål på 
årets sidste DM-afdeling. Jesper Larsen fotograferede årets sidste DM-løb 
med fokus på Lukas Falck Olsen

Sidst i september afvikledes sidste 
DM-afdeling i Moto3+, og det blev 
lige ”lidt for spændende” for Lukas 
Falck Olsen, Road Racing Klub Viking. 
Den 17-årige kører, der har tre års 
road racing bag sig, kæmpede for en 
topplacering i det endelige DM-regn-
skab efter en god sæson. Fotograf 
Jesper Larsen fulgte ham og teamet 
dagen igennem.

Mekaniker Jan Krohn (til højre) står for 
motorcyklens tekniske setup i samarbejde 
med Lukas’ far Ulrik Falck Olsen.
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Far og søn kan se tilbage på en flot sæson med sølvmedaljen om halsen.

To-tre omgange før afslutningen mistede Lukas Falck Olsens motorcykel effekt, og så strøg 
konkurrenten Tino Hole afsted. Nu gjaldt det om at holde fast.

I pitten er der hygge, motorsnak og forfriskninger til det arbejdende folk. Herunder frisk-
brygget pulverkaffe og frugt.



Fredericia Maskinsnedkeri ApS
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SKRUER OP 
FOR CHARMEN
Roadracerne har fået 100 kvm. til at vise deres sport og maskiner frem 
i City 2. Kom og spark dæk 5. november kl. 10-15

-Der er masser af drenge og deres 
fædre, der ikke aner, at det her findes. 
Vi vil vække deres nysgerrighed. Og 
pigernes, selvfølgelig.

Sådan lyder det fra RR-frivillig Lars 
Henriksen, far til den 9-årige Ty 
Henriksen, der debuterede i dansk 
roadracing i 2016. Lars Henriksen 

har sat sig for at råbe danskerne op 
om den sport, han og hans søn har 
brændt sig varme på.

-Mange forældre tror, at roadracing 
er dyrt og besværligt. Vi vil godt gøre 
det overskueligt for dem at komme i 
gang, siger Lars Henriksen, der i før-
ste omgang har en charmeoffensiv på 
Torvet i shoppingcentret City 2 5. no-
vember kl. 10-15. Her stiller hans søn 
Ty Henriksen, Emil Meyer Petersen 
og nogle af de andre fra Road Racing 
Club Viking op med deres maskiner, 
køredragter og en masse information 
om klubben og sporten.

-Kører man pocketbike er det altså 
ikke særligt dyrt. Sådan en kan ligge 
i bagagerummet på en bil, ligesom 
en Honda NSF 100 lige kan stå på 
hængerkrogen på bilen, siger Lars 
Henriksen og tilføjer, at en ordentlig 

maskine kan erhverves brugt for 
5.000 kr.

Af gode grunde ved Lars Henriksen 
endnu ikke, hvem og hvor mange, 
roadracerne kan charme på dagen - 
men dem, der er interesseret, bliver 
inviteret ud i klubben til træning.

-Vi har maskiner og udstyr, de låne 
meget billigt de første gange. Så 
de skal bare møde op og snuse til 
sporten, siger Lars Henriksen.

Arrangementet i City 2 er første skud, 
og på Henriksens tegnebrædt finder 
man medie-omtale og flere events i 
Københavnsområdet. I maj 2017 gen-
tager Lars Henriksen og roadracerne 
succes’en i shoppingcentret Fields, 
København.

Ty Henriksen har kun kørt en enkelt sæsons roadracing, men har klaret sig flot. Hans far følger op med at lave PR for sønnen og sporten.

Mange drenge burde køre RR i stedet for at ræse på knallerter rundt omkring på stierne, 
siger Lars Henriksen og håber at se nye kørere til træning i Ishøj. 
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PÅ DEN HELT 
STORE RAMPE
Det lovende BMX-talent, 16-årige Jimmi Jacobsen, Bjerringbro, er eneste 
dansker til UCIs talentcamp i oktober i Schweiz. Ser vi ham til OL 2020?

BLÅ BOG
Navn: Jimmi Jacobsen
Alder: 16 år
Klub: Bjerringbro
Hvornår BMX: Startede i 2004
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Bor du hjemme eller er du 
flyttet hjemmefra?
-Jeg bor stadig hjemme og har ikke 
noget rigtigt cykelværksted, kun en 
lille kælder. Mit ønske er eget hus 
med både garage og cykelværksted.

-Da jeg nu skal køre Junior Men i de 
kommende to år er min plan her over 
vinteren sammen med min bror og far, 
at investere i en kassevogn til brug 
ved BMX. Mit personlige ønske om 
en bil, når jeg bliver 18 år, er en BMW 
diesel.

Sponsorcykel, forældrekøb, 
købt med egen opsparring?
-Alt mit materiel (cykel, tøj samt også 
udlandsløbene osv.) er finansieret ved 
både sponsorer, mine forældre samt 
egenbetaling. 

Cykelhandler eller privat 
mekanikerhjælp?
-Min far og jeg selv står for vedlige-
hold af mine cykler, men hvis der skal 
bruges hjælp til større ting, så er en 
af min fars venner til rådighed.

Lille eller stor rampe?
-Jeg har i 12 år kørt almindelig BMX, 
men har i de sidste tre år trænet SX 
fra de store ramper. Jeg glæder mig 
nu til at skulle køre SX i en del løb fra 
næste år i Junior Men.

Talentsamlinger eller klubtræ-
ning?
-TTD (Talent Team Danmark) har 
været hele omdrejningspunktet for 
min karriere i de seneste tre år. I 2014 
under træner Jesper Rasmussen og 
nu i 2015 og 2016 under Talentræner 
Mathias Weenbring og teknisk træner 
Morten Therkelsen.

-Der skal også lyde en stor tak til 
seniorlandstræner Christian Munk 
Poulsen for på ugentlig basis at hjæl-
pe mig både teknisk og fysisk ved de 
vigtige krafttræninger hele året.

Forstår og accepterer dine 
nærmeste, at din sport fylder 
så meget?
-Der har egentlig endnu ikke være 
så mange svære fravalg for mig. Jeg 
vil min sport og har faktisk ikke pro-
blemer med ikke at gå til ret mange 
fester og lignende.

-Jeg har god opbakning fra min 
familie, i forhold til at min sport fylder 
rigtig meget både i weekender og 
ferier. Men også i hverdagens daglige 
træningspas. Selvfølgelig kan ikke 
alle forstå mine prioriteringer, men 
det tager meget tid og kræver hård 
disciplin at dyrke sport på højere 
niveau.

Det fedeste kick?
-Jeg får det fedeste kick, når det 
efter mange måneders forberedelse 
lykkedes at lave et topresultat som 
f.eks ved DM i år, men ligeså meget 
når et nyt og svært hop lykkes på en 
svær bane.

Opladning til vigtige løb - slap-
pe af med vennerne aftenen 
før eller være alene og gå i 
box?
-Min opladning til vigtige løb er 
sådan, at vi altid lander i løbsbyen 
et par dage i forvejen. Aftenen før 
konkurrencen sørger vi for et sidste 
chek af materiel og vi får noget godt 
at spise. Dernæst  slapper jeg af evt. 
med lidt fjernsyn eller Iphone på væ-
relset. På løbsdagen under opvarm-
ningen går jeg helt ind i boxen for at 
opnå den bedste koncentration.

Dig og de sociale medier?
-Det er fedt, at man kan følge med i 
venner, konkurrenter og stjernernes 
resultater. Men også i meget andet.

Jimmi Jacobsen om talent-
satsningerne:
Mine trænere har skabt et miljø 
for de danske talenter, og selv-
om vi indbyrdes er konkurrenter, 
er vi alligevel gode venner uden-
for racene. Vi hjælper hinanden 
til Talentsamlingerne for at få 
bedre udvikling af alle, forklarer 
Jimmi Jacobsen. 

Deres træningsprogrammer for 
dagligdagen samt sparringen 
med trænerne er nøglen til 
både resultaterne, men i høj 
grad også til min motivation 
til at kæmpe så hårdt for min 
BMX-karriere, siger det 16-årige 
talent og ærger sig over at 
Mathias Weenbring og Morten 
Therkelsen stopper ved udgan-
gen af året.

TITLER OG 
MEDALJER 
Danmarksmester 4 gange og 
mange sølv og bronze.
Nordisk Mester 4 gange + 
mange sølv og bronze.
Har deltaget en del år i Euro 
League, ca. 9 gange ved EM og 
ca. 4 gange ved VM.
Forbillede: Simone T. Christen-
sen.
Ambitionerne: 2017 er et 
læreår i Junior Men (særligt i 
forhold til SX). I 2018 (i samme 
klasse) at opnå kvalifikation til 
Junior VM i Asarbadjan + gerne 
Junior-OL i Argentina. Fra 2019 
står der Elite Men på menuen 
(kræver yderligere nogle læreår, 
mener Jimmi). Jimmi stræber 
efter at blive en god elitekører 
som f.eks Simone Christensen 
er det.
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DMU sætter fokus på frivillighed og uddannelse i 2016 under 
overskriften "klogere & sjovere". Fordi det godt må være sjovt 
at være frivillig og uddanne sig indenfor sin sportsgren.

DMU Frivillighed
Lars-Bo Rasmussen skriver om frivillighed i Motorbla-
det i 2016. Lars-Bo Rasmussen er formand for Fyens 
Motor Sport.

DMU 
Uddannelse: 
Lea Kahlke Hansen skriver 
om uddannelse i Motor-
bladet i 2016. Lea er ud-
dannelseskonsulent i DMU 
og er ansvarlig for DMU’s 
uddannelsesaktiviteter. 

K
LOGERE

 &
 SJOVERE

 –

DMU 
PRÆSENTERER: 
ATK MOTOCROSS
I foråret præsenterede vi ATK Speedway-bogen, og vi er rigtig glade for, at 
tiden nu er kommet til, at vi nu kan løfte sløret for ATK Motocross - en træner-
håndbog, som skal hjælpe DMU’s trænere, ledere, klubber m.fl. med at skabe 
endnu bedre motocrosstræning og stærke, attraktive klubmiljøer.

ATK står for Aldersrelateret TræningsKoncept og er baseret på Team Danmarks 
forskning i aldersrelateret træning af børn og unge. ATK handler om, at træ-
ningstyper og træningsmængde skal tilpasses kørernes alder, udviklingstrin og 
erfaringsår. Ved at følge principperne bag ATK sikrer man, at alle kørere - uan-
set niveau - bliver mødt med en sjov og udfordrende træning og får mulighed 
for at udvikle sig. Det giver bedre forudsætninger for talentudvikling og gladere 
og mere motiverede breddekørere, som bliver længere i sporten. 

Formålet med at udbrede ATK-tankegangen til DMU’s motocrossklubber er 
således at styrke sporten som helhed, det vil sige på elite- såvel som på bred-
deplan. ATK skal være med til at sikre tilgangen af nye medlemmer til sporten 
og til at fastholde dem, vi allerede har. Ved at give dem oplevelsen af, at de 
udvikler sig som kørere og - frem for alt - at det er sjovt at køre motocross.  

Bogen vil blive præsenteret for alle motocrossklubber på DMU’s Klubleder-
seminar d. 4.-5. november, og her vil klubberne samtidig blive introduceret 
til de ATK-klubudviklingsforløb, som skal sikre implementeringen af ATK ude 
i klubberne. Alle motocrossklubber kan ansøge om at blive del af de første 
ATK-forløb, som starter op i begyndelsen af 2017.

Alle klubber, kørere, forældre og andre interesserede kan købe ATK Mo-
tocross-bogen gennem DMU’s sekretariat. Prisen er 195 kr. + porto.

FRIVILLIGHED
I det følgende skriv skal du møde en frivillig ildsjæl, der trækker lidt mere end 
normalt.

Du kan begynde at gætte på navnet allerede nu - vedkommende er født i 
1972. I 1980/81 startede karrieren med 50cc cross i Luks, men så blev han 18 
og meldt ind i Danmarks ældste motorklub, nu med 125cc. Masser af sjov og 
ballade. MEN så kom naboen og hans få venner og sagde: ”Vi gider ikke høre 
på jeres kørsel, I kører jo mindst tre timer om ugen når vejret er til det. Og I kan 
også finde på at køre både to og tre løb, som varer hele dagen”. Ahrrr tag jer 
nu sammen, men pludselig havde vores ildsjæl og hans venner ingen bane. Nu 
har du nok gættet, at det er Steen Fredsøe Sørensen vi taler om.  Dengang i 
manges øjne en højtråbende knøs, som ikke var bange for at gå forrest, når der 
skulle demonstreres. Vi snakker nu 2001, alt blev prøvet, men kommunen var 
”bange” for borgergruppen bag lukningen. De fik jo ændret et forsvarsforlig, så 
der ikke kom en planlagt skydebane og FMS heller ikke fik en ny miljøgodkendt 
bane. Var Steen skuffet før, var han nærmest vred nu. 

Fra ballademager til HB medlem: Steen skiftede stil, nu sad han med ved 
bordet og der kom en ny vejledning, men nej, det var ikke løsningen. Nye må-
lemetoder 2 meter max opfundet i Steens baghave, ingen bane. Så måtte vi jo 
gøre det selv. 2010/11 oprindede, og en ny bestyrelse i FMS gav Steen næsten 
frie hænder (formanden holdt meget øje) i forsøget på at få en bane på plads, 
FMS pegede på en placering i Kærby Mose. Flere projekter blev forkastet og et 
hav af møder, hvor Steen (hver gang), Højbjerg gruppen og formanden deltog. 
Borgermøder, flere møder og nye projektoplæg - alt sammen med Steen som 
projektleder - løb af stablen. Kommunen indså, at vi mente det og blev medspil-
ler. Og nu ligger der VVM og et projekt, der holder.

DMU tæller heldigvis en del ildsjæle, som ikke bare trækker sig, når der bliver 
sagt stop, men stikker næsen frem og siger hvorfor. ”Freddy” og Freddy jr. er 
trods al virakken også stadig aktive på højt plan, og jeg tror det er med til at 
give respekt. Politikere og embedsmænd, som har været med i ”marken” giver 
udtryk for, at det at kunne få svar fra nogen, som ikke bare er hentet ind til 
opgaven, men virkelig ved hvad det handler om, uden fine advokat vendinger 
osv. giver et reelt billede af fakta.

Frivillige er altså ikke kun dem med flag og pølsetænger. Frivillige kan også 
være nogen, du ikke møder på banen. Alle er de lige uundværlige.

http://m.fl/
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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

NYE MOTOR CROSS 
 MASKINER PÅ LAGER

Rabatpriser
Kawasaki kx 65 23.995
Kawasaki kx 65 - høj/lav 29.995
Kawasaki kxf 250 54.800
Kawasaki kxf 450 - 2016 15t. 44.800
Yamaha yz 125 47.800
Suzuki rmz 250 49.995
Suzuki rmz 450 53.995

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

Off-track

06. november Søndersø Classic Fyens Motor Sport

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

MOTORBLADET
mb

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

http://www.dmusport.dk/


Finansiering med 0,0 % i rente og uden udbetaling!

RING 57 61 82 28

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

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

Yamaha YZF 
2017 line-up

Yamaha YZ250F
Kr. 62.990,- eller 
kr. 3.094,- pr. md.

+ lev. omk. kr. 1.000,- inkl. Kit

Yamaha YZ450F
kr. 65.990,- eller
kr. 3.237 pr. md.

+ lev. omk. kr. 1.000,- inkl. Kit

Der tages forbehold for pris- og tastefejl.

Repræsentativt eksempel:
Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 måneder. Tilbagebetaling via BS og låneprovenuet overføres til pengeinstitutkonto. Så er den månedlige 
ydelse 1.946 kr. Debitorrenten er 0,0% og variabel i lånets løbetid. ÅOP er 12,1% og de samlede kreditomkostninger er 4.759 kr. Det samlede beløb du 
skal betale er 44.759 kr. Fortrydelsesret: Ifølge kreditaftalelovens §19 kan du indenfor 14 dage fortryde den indgåede kreditaftale. Fristen regnes fra den 
dag, du underskriver kreditaftalen og har modtaget de oplysninger, du har krav på ifølge Kreditaftaleloven. Ring direkte på

57 61 82 28 for
demokørsel.

Nu på 
lager hos Yamaha store Ringsted!

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

