KOM I GANG MED

SPEEDWAY

Nicki Pedersen er Danmarks mest kendte speedwaykører. Tre gange er han
blevet verdensmester i den mest populære motorsport.
Du har sikkert set ham og andre af Danmarks rigtig gode speedwaykørere.
Hvis du godt kunne tænke dig at køre speedway og prøve kræfter med
sporten, så skal du henvende dig til en af landets
mange DMU-klubber.
Denne folder beskriver hvordan du selv
kommer i gang med at køre Speedway.

HVAD ER SPEEDWAY
Speedway køres på specialmotorcykler på
ovale baner. Banerne er 200-400 m. med
en belægning af slagger, knust tegl eller
lignende materiale. Der køres i forskellige
klasser og divisioner, afhængig af alder, erfaring og dygtighed samt maskinstørrelse.

Det er bedst, hvis du kommer et par gange
på banen, for at se om det er noget du kan
lide, og så skal du og dine forældre tage beslutningen sammen.
Når du er imellem 8-10 år skal du rykke op
på 80cc. Disse maskiner er næsten tro kopier af de store 500cc maskiner.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Microspeedway er for børn fra 3-10 år. Vi
kører på 50cc maskiner uden gear. I mange klubber er der mulighed for at prøve og
eventuelt låne en maskine for et stykke tid.
Speedway køres under meget kontrollerede
forhold og du får kyndig vejledning og råd
fra erfarne trænere og kørere.

Når du fylder 16 år kan du køre speedway
i den mest kendte klasse, som foregår på
500cc maskiner, som bl.a. de kendte kørere
Nicki Pedersen og Kenneth Bjerre kører på.
Langbane, græsbane og sidevognsspeedway er også en del af speedwaysporten,

Microspeedway køres på små specialmotorcykler med 2,7 hk.

men har ikke så mange kørere. Til gengæld
er farten lidt hurtigere, og underholdningen
er i top.

speedwaykørere, mest fordi det er til at
komme i nærheden af prismæssigt, og
samtidigt ser smart ud.

HVOR FOREGÅR DET?
Speedway dyrkes af mange udøvere over
hele landet. Der kan trænes flere gange om
ugen i hele løbssæsonen, der går fra marts
til oktober. Der køres løb og turneringer
næsten hver weekend et eller andet sted i
landet.

FORÆLDRE OG LICENS
For at være med på banen, kræver det at
man som forældre har viden om, hvad der
foregår på en speedwaybane. Derfor kan
man tage forskellige officiallicenser, som
starter med G-licens, som giver den grundlæggende introduktion til reglementet omkring speedway.
Speedway er for hele familien.

KRAV TIL PERSONLIG
UDRUSTNING
Der kan udmærket startes med brugt udstyr, men en godkendt hjelm er en nødvendighed. Den skal passe på dit hoved. Det
er også nødvendigt at have brynje, samt
albue- og knæbeskytter. Derudover skal du
have beskyttelsesbriller, handsker, støvler
og slæbesko.
Køredragt – i micro og 80cc må man gerne
anvende en flyverdragt eller kedeldragt i
stedet for køredragter. I de senere år er motocrossbeklædning blevet populært blandt

DELTAGELSE I STÆVNER OG
MATCHER
I kan vælge kun at træne på banerne, men
det er altså lidt sjovere, hvis I er med til
nogle stævner, så I får kørt imod andre. Man
kan enten køre på et hold eller individuelt.
Til alle løb er der teknisk kontrol, hvor man
checker om jeres maskine og udstyr er OK.
Nogle gange er matcher og stævner over
to dage, hvor der også arrangeres overnatning.

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.
80cc kørere som giver fuld gas.

OVERSIGT OVER KLUBBER
Fjelsted Speedway Klub, www.fjelsted-speedway.dk
Brovst Speedway Club, www.brovst-speedway-club.dk
Sports Motorklubben Gandrup, www.smg-speedway.dk
Grindsted Speedway Klub, www.grindsted-speedway.dk
Midtsjællands Sports Motorklub, www.msmspeedway.eu

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

Munkebo Speedway Club, www.munkebospeedway.dk
Sports Motorklubben Odin, www.smo-speedway.dk
Silkeborg Motor Sport, www.silkeborg-speedway.dk
Kronjyllands Speedway Klub, www.randerslions.dk
Outrup Speedway Club, www.outrup-speedway.dk
Esbjerg Motor Sport, www.esbjergmotorsport.dk
Skærbæk Motor Klub, www.smk-speedway.dk
Vissenbjerg-Bred Motor Klub, www.vbmk.dk
Vojens Speedway Klub, www.vsk-speedway.dk
Herning Speedway Klub, www.m-sk.dk
Holstebro Speedway Klub, www.hosk.dk
Holsted Speedway Klub, www.holsted-speedway.dk
Fredericia Motor Klub, www.fmk-speedway.dk
Haderslev Motor Sport, www.skovby-banen.dk
Slangerup Speedway Klub, www.slangerupspeedway.dk

Klubstempel:
en
Med venlig hils

