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Fakta om Danmarks Motor Union 
 
Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-
Forbund (DIF), som organiserer motorcykel- og BMX-sporten i Danmark. DMU-
sporten er opdelt i 5 sportsområder (sportskommissioner): BMX - Motocross - 
Off-track - Road Racing og Speedway. For nogle af sportsområdernes 
vedkommende er der yderligere opdelt i forskellige specialdiscipliner.  
 
Danmarks Motor Union er internationalt organiseret under FIM (Fédération 
Internationale de Motocyclisme). Det giver mulighed for at danske elitekørere 
under DMU kan deltage i internationale turneringer og ligeledes, at klubber 
organiseret under DMU får mulighed for at arrangere internationale 
elitearrangementer (f.eks. EM- eller Grand Prix-stævner) 
 
Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Telefon: 43 26 26 13 
Fax: 43 26 26 15 
E-mail: dmu@dmusport.dk 
Hjemmeside: www.dmusport.dk 
 
Reglement 
 
Stunt Riding-reglementet er det i Danmark gældende reglement for alle nationale 
turneringer og stævner arrangeret under DMU. Reglementet opdateres og 
udsendes fast i starten af året. De reglementsændringer der kommer i løbet af 
året vil publiceres som link på www.dmusport.dk under Stunt Riding-reglement.  
 
Kort om Stunt Riding  
 
Stunt Riding er en behændighedssport, hvor man på motorcykel skal 
gennemkøre flere sektioner uden at sætte fødderne på jorden. Hastigheden er 
ikke vigtig, men derimod evnen til at kunne kontrollere sin motorcykel. Stunt 
Riding køres på baner der som det optimale måler 40 x 60 meter.  
Stunt Riding kaldes internationalt også Road Racing Free Style. 
 
Danmarks Motor Unions 100-års jubilæumslogo 
DMU fylder 100 år i 2014. Det markeres blandt andet med et jubilæumslogo, 
som følger tråden fra DMU’s logo med de runde hjul og streger. Lars Rahbek har 
lavet DMU’s jubilæumslogo. 
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1 Definition  
 
l Stunt Riding går konkurrencemomentet ud på at kunne beherske sit køretøj i 
bedømte sektioner, hvor man pointbelastes for begåede fejl. Stunt Riding køres 
med enkeltstart, men kan dog også køres med flere, hvis banens beskaffenhed 
tillader det. 
 
2 Banen  
 

• Banen består af et firkantet stykke asfalt på 40 x 60 meter, andre mål kan 
forekomme alt efter beskaffenhed. 

• Banens størrelse skal fremgå af tillægsreglerne.  
• Banen skal være tydeligt afmærket med tutter og minebånd, på en sådan 

måde, at tvivl om forløbet ikke kan opstå. 
• Inden opvisningen eller konkurrencens start skal banen fejes ren. 

 
3 Konkurrencen 
 
Starten på løbet sker på tidspunkter, der i forvejen er meddelt hver enkelt kører. 
Startrækkefølgen fastsættes af træningsleder eller stævneleder. 
 
Runde 1 er 4 obligatoriske øvelser. 
Obligatoriske øvelser: 
 
1. 50 m Wheelie: Kontrolleret kørsel på baghjul så langsomt som muligt med brug 

af bagbremse på 50 meter. Der gives 1 point pr. sekund man bruger på distancen 
(1 sec. = 1 point.) 
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2. Stoppie: Rulle på forhjul. Efter 40 meters acceleration skal man køre så langt 

på forhjulet som muligt. Der gives 1 point for hver 2 meter man kører 
. 

(2 m=1 point)  
 

3. Burn-out: Rotation om et punkt i 10 sekunder. Der skal køres i begge 
retninger i 10 sekunder og fødderne må ikke røre jorden. Der gives 1 point for 
hver rotation. 

 
 (1 rotation=1 point) 

 
 

4. Wheelie circle: Rotation om et punkt I 10 sekunder i valgfri retning, 1 point for 
hver rotation. 

 (1 rotation=1 point) 
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Runde 2 består af et frit program på 4 minutter hvor hver kører tilrettelægger sit eget 
program. Pointtællere og stævneleder giver point ud fra nedenstående. 
 
Alle udførte Øvelser inden for de 4 minutter giver 10 point. 
 
 
3.1 Sektioner 
 

• I en bedømt sektion må der ikke befinde sig mere end én kører ad 
gangen. 

• Deltagerne har ret til at gennemkøre de bedømte sektioner i den 
rækkefølge, som de holder parat hertil. At køreren er klar til start, 
tilkendegives ved, at han enten sidder på eller står ved siden af 
motorcyklen. Startplads kan ikke "reserveres" alene ved placering af selve 
motorcyklen i rækkefølgen. 

• Omstart ved begyndelsen af en sektion er normalt ikke tilladt. 
• En deltager er på en bedømt sektion under observation, fra forhjulsakslen 

passerer skiltene med sektionens nummer, til samme aksel passerer S-
skiltene. Tilsvarende sker overgangen mellem to sektioner, når 
forhjulsakslen passerer de tilhørende skilte. 
Til DM afdelinger skal der anvendes passende tidtagerudstyr. Når køreren 
passerer sektion start skiltene, fløjter bedømmeren kort, og starter 
stopuret. Hvis køreren ikke gennemkører sektionen inden for tiden, gives 
endnu et fløjt, køreren bedes forlade sektionen og gives 5 strafpoint. 

• Enhver form for kørsel i sektionerne, når man ikke er under bedømmelse, 
er forbudt og vil medføre udelukkelse. Dette gælder fra sektionerne er 
mærket op. 

• For at opnå placering i løbet skal deltagerne gennemkøre løbsstrækningen 
og passere samtlige bedømte sektioner i rigtig rækkefølge. 

 
3.2 Strafpoint 
 
I de bedømte sektioner tildeles strafpoint således for hver sektion: 
 

Fejl Strafpoint 
Jordberøring 1 gang 1 
Jordberøring 2 gange 2 
Jordberøring 3 eller flere gange 3 
Manglende sektion 20 
Fejlkørsel 5 

 
I det fri program tildeles strafpoint således: 
  

Fejl Strafpoint 
Jordberøring  2 
Berøring af minebånd/tutter 5 
Vælter/ slipper motorcykel 10 
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3.3 Jordberøring 
 
Jordberøring anses at have fundet sted, når en hvilken som helst del af køreren 
berører jorden. 
Afmærkning, tape eller bånd, der anvendes til markering, må berøres uden 
strafpoint. Såfremt samme knækkes eller overkøres, betragtes dette som 
fejlkørsel. 
 
3.4 Fejlkørsel  
 
Fejlkørsel anses at have fundet sted når banens opbygning ødelægges (sprængt 
minebånd, ødelagte tutter mm.) 
 
3.5 Resultater  
 
Løbets resultater findes ved, for hver deltager at beregne hans totale antal 
strafpoint.  
Køreren med laveste antal strafpoint er vinder. Køreren med næstlaveste 
nummer to, osv. 
 
Ved eventuel pointlighed afgøres placeringen efter: 

• Største antal sektioner pointfri 
• Største antal sektioner med 1 strafpoint 
• Største antal sektioner med 2 strafpoint 
• Største antal sektioner med 3 strafpoint 
 

 
3.6 Bedømmelseskort  
 
Der skal anvendes bedømmelseskort. 
Deltageren er ansvarlig for at få beregnet sit kort efter hver sektion af den 
ansvarlige bedømmer. 
Det anbefales at bedømmerne fører sideløbende notat med deltagernes 
strafpoint. 
Det er kørerens ansvar at kortet afleveres i forsvarlig stand, og kan læses af 
stævnelederen. 
 
 
 
4 Motorcyklen  
 
Motorcyklen kan være indregistreret og skal opfylde færdselslovens krav hvad 
angår lyddæmpning. Når der anvendes ikke indregistrerede køretøjer, skal det 
sikres, at løbsstrækningen ikke omfatter offentlige veje eller andre områder, 
hvor færdselsloven gælder. Færdselslovens krav til køretøjet ses der bort fra i 
dette tilfælde for så vidt angår lys og horn.  
Det er muligt at deltage på motorcykler med Elmotor på samme vilkår som med 
benzin motor. 
 
4.1 Dæk 
 
Dækfabrikat er valgfrit.  
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4.2 Øvrige krav 
 
Der skal anvendes kædelås/silikone. 
Der må ikke køres med kølevæske 
 
 
5 Påklædning og Udstyr 
 
Der skal af deltagerne benyttes en af DMU godkendte hjelmtyper, langærmet 
trøje, lange benklæder, handsker, rygbeskytter, benskinner og albuebeskytter. 
 
6 Officials  
 
Stunt Riding organiseres og ledes af officials med licenser af kategori S, TL, TM 
og G. Deltagernes kørsel på de bedømte sektioner overvåges af bedømmere på 
sektionen, der endvidere skal sørge for opnotering af de af kørerne erhvervede 
strafpointtal på de udleverede pointskemaer. 
Bedømmerne skal ikke nødvendigvis være medlem af en klub, men blot have 
gennemgået reglerne omkring bedømmelse på dagen.  
 
6.1 Dommer  
 
Der kræves ikke DMU-dommer ved nationale og internationale stævner. Ved 
disse stævner er stævnelederen højeste myndighed på dagen. 
 
 
7 Kørelicens  
 
Alle deltagere i Stunt Riding cups skal være i besiddelse af kørerlicens.  
Licens opnås ved at 2 licenskører bedømmer og siger god for licensansøgeren. 
Disse bedømmere udpeges af TL/S ved hvert arrangement. 
 
7.1 Aldersgrænser 
 
Man kan deltage i opvisninger og stævner fra det år, man fylder 16. 
 
 
8 Løbstilladelse  
 
Tillægsregler til et bedømt Stunt Riding udfærdiges på DMU's obligatoriske 
blanketter, hvor alle relevante punkter udfyldes. Tillægsregler indsendes senest 
4 uger før stævnet. 
 
 

9 Anmeldelse  
 

• Anmeldelse skal ske på det angivne sted der står i indbydelsen. 
• Alle anmeldelsens rubrikker skal udfyldes.   
• Anmeldelse er bindende.  
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• I tilfælde af, at en anmeldelse indeholder urigtige oplysninger, kan 
arrangøren erklære anmeldelsen for ugyldig, og kan konfiskere det 
eventuelt erlagte anmeldelsesgebyr. Alt efter omstændighederne kan der 
foretages indberetning til DMU, som da vil behandle sagen.  

 
9.1 Anmeldelsesfrist  
 
Der skal af arrangøren altid fastsættes en anmeldelsesfrist for tilmelding.  
 
9.2 Anerkendelse og afvisning af anmeldelse 
 
For internationale stævner gælder følgende:  
Generelt kan en anmeldelse nægtes eller afvises af den FMN, der har udstedt 
kørerens licens, den arrangerende FMN eller arrangøren. En sådan meddelelse 
skal tilgå den anmeldende kører på den, på anmeldelsesblanketten anførte e-
mail, senest 24 timer efter anmeldelsesfristens udløb.  
I modsat fald er køreren frit stillet.  
En kører, der mener at hans anmeldelse er blevet afvist på forkert grundlag, har 
ret til at nedlægge protest herimod igennem sin FMN.  
 
9.3 Løsning fra afgiven anmeldelse 
 
En kører kan af DMU løses fra sin anmeldelse, hvis han anmeldes eller udtages til 
et løb, som har fortrinsret frem for det løb, som han allerede er anmeldt til, eller 
i tilfælde, hvor rent sportslige eller helbredsmæssige forhold taler derfor.  
 
 
10 Præmiering 
 
I konkurrencer hvor der kun udsættes præmiegenstande eller pengepræmier, 
skal der mindst uddeles præmier, i forhold til antallet af startende deltagere, 
således: 

Antal startede deltagere  Antal præmier 
Til og med 5 1 
Til og med 12 2 
Til og med 18 3 
Til og med 25 4 
Over 25 5 

 
10.1  Startgebyr 
 
Startgebyret for alle Stunt Riding arrangementer fastsættes af arrangøren. 
 
11 Danmarksmesterskab  
 
DM afvikles hvert år som et DMU cup/DM. Ved et DM skal der mindst køres 4 
afdelinger med minimum 5 deltagende til hver afdeling. 
 
 

12 Tilskadekomne kørere 
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Skadede kørere må ikke deltage i træning eller konkurrence. 
Kørere, som bærer hårde bandager (gips, plast, glasfiber, aluminium og lign), 
må ikke deltage i træning eller konkurrence. Ovennævnte bestemmelser er 
gældende, selvom en kører kan forevise en læges tilladelse til deltagelse i det 
pågældende arrangement. 
 
 
 
 
13 Banesikkerhed  
 
Forud for enhver træning, opvisning eller konkurrence skal Træningsleder eller 
Stævneleder sikre sig at banen er fri for sand og grus. Ved publikumsløb skal der 
sættes et hegn rundt om banen på minimum 80 cm´s højde. Hegnet skal stilles 
op mindst en meter fra den markerede bane. 
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