KOM I GANG MED

ROAD RACING

Valentino Rossi er i dag verdens ubetinget største og mest kendte
navn indenfor to-hjulet racing, også kaldet Road Racing. Du har
måske selv set ham og de øvrige internationale Road Racingkørere på TV - og overvejet om det også er muligt at dyrke sporten i
Danmark.
Denne folder beskriver hvordan du selv
kommer i gang med at køre Road Racing.

HVAD ER ROAD RACING
Kort fortalt er Road Racing hastighedsløb for motorcykler på lukkede asfaltbaner. Der
køres i flere forskellige klasser på enten standard gade-motorcykler eller specielle Road
Racing-maskiner. De mindste af klasserne, kaldet Mini Road Racing, køres typisk af de
unge kørere - hvor de lidt ældre kørere typisk vælger at starte i nogle af de større klasser.
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NSF 100-klassen er en af de populære
indstigningsklasser i Mini Road Racing.

KLUBBEN ER PORTEN TIL SPORTEN
For at køre Road Racing eller Mini Road Racing skal du være medlem af en klub under
Danmarks Motor Union, DMU. Klubberne arrangerer i forskelligt omfang træning og løb i
både ind- og udland. For Mini Road Racing sker det på gokartbaner og for de store Road
Racing-maskiners vedkommende på store lukkede racerbaner. Din klub vil kunne oplyse
dig om mulighed for træning og løb. Du finder klubberne via DMU`s hjemmeside (se
beskrivelse på bagsiden).

UDSTYRET SKAL PÅ PLADS
Når du har fundet din klub, så undersøg om man stiller Road
Racing-maskiner til rådighed for nye kørere. I nogle klubber er
det fx muligt at låne Mini Road Racing-maskiner til lukkede
træninger. For de store Road Racing-maskiner er det anderledes,
da man som hovedregel selv skal komme med materiellet.
Men når det er sagt, så behøver det dog ikke at være dyrt at
starte med at køre. Det er i høj grad muligt at købe brugt udstyr,
herunder maskiner og beklædning, for små midler. Også her bør
du søge råd og vejledning i klubben. Måske har nogen noget til
salg lokalt, eller også - så ved man hvor og efter hvad du skal
søge på nettet.

Teknik er sammen med
racing-delen et ”must” i
Road Racing.

SIKKERHED I SPORTEN
En del af udstyret som benyttes i Road Racing er påkrævet af
hensyn til kørernes sikkerhed, fx. hjelmen, støvlerne og dragten.
En anden sikkerhedsfaktor i sporten er selve afviklingsformen
ved træning og løb. At være medlem af en klub under DMU er din bedste garanti for,
at der køres på baner under kontrollerede forhold. Sporten uddanner selv officials,
som har til opgave at tage hånd om kontrol med udstyr og håndhæve at al kørsel sker
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

BANEPRØVE OG LICENS
Det er IKKE nødvendigt med kørekort for at køre Road Racing, da sporten kører på lukkede
baner - væk fra den almindelige trafik. I din klub skal du dog gennemgå en kort uddannelse,
som munder ud i en baneprøve. Når du har bestået denne, så kan du efterfølgende indløse
licens, som giver dig ret til at deltage i træning og løb. Licensen indeholder også en
personlig ulykkesforsikring. Licensen bestilles og betales via DMUs hjemmeside - og er
opdelt i junior- og seniorlicenser samt i forskellige størrelser maskiner.

DANMARKS
MOTOR UNION (DMU)
Danmarks Motor Union
(DMU) er specialforbundet
under Danmarks Idræts-forbund (DIF) som organiserer
BMX, Motocross, Off-Track,
Road Racing og Speedway i
Danmark.

Road Racing er en familie-sport.

HER FINDER DU KLUBBERNE
Du kan finde Road Racing klubber fordelt over
det meste af Danmark.
Find dem ved at gå ind på Danmarks Motor
Unions hjemmeside:
- www.dmusport.dk.
- Vælg her Road Racing-fanen
- og menupunktet ”klubsøgning”

Sekretariat:
Danmarks Motor Union
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 26 13
Fax.. 43 26 26 15
E-mail: dmu@dmusport.dk
Web: www.dmusport.dk

OFFICIAL I ROAD RACING
Ikke alle har ambitioner om at køre selv, men vil
bare gerne være en del af en fascinerende og
intens sportsgren. Indenfor Road Racing har
du mulighed for at komme tæt på ved at uddanne dig som official. Som official indtager
du forskellige funktioner ved løb og træning,
og din indsats er derfor af afgørende betydning for at andre har mulighed for at køre.
Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver
official i sporten, så kontakt din lokale klub eller læs mere på DMU`s hjemmeside - www.
dmusport.dk - menupunktet: Official i Sporten.

Klubstempel:
en
Med venlig hils

