KOM I GANG MED

QUAD RACING

QUAD – PAS PÅ DET SMITTER
En quad-racer er et enestående, udfordrende stykke legetøj på fire hjul for
både store og helt små. De bløde hjul, det lave tyngdepunkt – du aner ikke
hvad du kan gøre på en quad. Men pas på med at sætte dig op på en quad
første gang – oplevelsen og køreglæden smitter.
Denne folder beskriver, hvordan du kan komme i
gang med quad racing.

HVAD ER QUAD
En Quad er en 2-hjulstrukket crosser på 4
hjul - skabt til race. Men forud for nutidens
mange forskellige sportsudgaver, blev de
firehjulede køretøjer oprindeligt udviklet til
noget helt andet.
De såkaldte ATV´ere (All Terrain Vehicle)
stammer fra Japan, hvor de i 60´erne blev
udviklet til bønderne på landet, som manglede et køretøj til at fragte grøntsager, fjerkræ og andre landbrugsprodukter til byerne
ad de dengang meget små og smalle veje
og stejle stier,. De var tit ufremkommelige
med andre køretøjer på grund af dybe hjulspor, sne, regn og mudder.
Omkring 1970 opstod der i USA en efterspørgel på et sportsligt køretøj, der kunne

holde salget i gang om vinteren, når motorcyklerne var kørt i garage. I dag findes
der utallige modeller til fritid, fornøjelse og
sport.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Hvis du vil dyrke Cross sport skal du købe en
QUAD, der ofte har en mere hidsig motor
og en betydelig bedre affjedring og bygget
til sport, sjov og race. Der findes maskinstørrelser fra 50cc og til 750cc - såvel 2-takt
som 4-takt.
Quad-Cross kan du dyrke fra det kalenderår
du fylder 4 år og sporten dyrkes af såvel piger og drenge - som kvinder og mænd. Den
store fordel overfor tohjulede cross maskiner mærkes især for børn, hvor de 4 hjul
bedre hjælper til at holde balancen.

MOD PÅ KONKURRENCER ?
Der arrangeres løb i form af klubmesterskaber, pokalløb eller CUP samt DM Danmarksmesterskaber i QUAD-Cross. Der er
mulighed for at komme til løb, uanset om
man er ung eller gammel, nybegynder eller
erfaren - idet man bliver inddelt i klasser
efter motorstørrelse, alder og erfaring således, at du kommer til at konkurrere mod
andre ligestillede.

SIKKERHED I SPORTEN
Du skal have en godkendt cross-hjelm med
hagebeskytter, cross-briller, brynje, crossstøvler, knæbeskyttere, nakkekrave, crosshandsker og cross-tøj med beskyttende
indlæg.
Quad kørsel kræver omtanke – du må ikke
gå på kompromis med din egen sikkerhed!
Din maskine skal også være i orden. Bremser og styretøj må ikke være defekt, der
skal være monteret ”dødmandskontakt”

som standser motoren, hvis du falder af,
og så skal der være monteret nerfbar (afskærmning mellem for- og baghjul). Lygter
skal afmonteres eller tapes til og evt. bagagebærer skal afmonteres.

KLUBBEN ER PORTEN TIL
SPORTEN
For at køre quad skal du være medlem
af en klub under Danmarks Motor Union
(DMU). De fleste klubber har egen bane eller samarbejder med andre klubber der har
en bane, og her arrangeres der i de fleste
tilfælde både løb samt ugentlige træninger.
Info om mulighed for træning fremgår som
regel via klubbens hjemmeside, og der er
normalt mulighed for både klubbens egne
- samt andre klubbers medlemmer. Du finder klubberne via DMU`s hjemmeside. Når
du møder op første gang i klubben, så vær
ikke bange for at spørge om hjælp, og fortæl, at du er helt ny i sporten – så kan du tro
vi gerne vil hjælpe dig i gang.

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

BANEPRØVE OG LICENS
Hvordan kommer jeg i gang med at køre QUADcross?
Når du bliver medlem af en cross-klub - hjælper
klubben dig med at få en licens (læs personlig ulykkesforsikring) som er obligatorisk for at køre på en
cross-bane. Før du kan få udstedt en licens, skal du
gennemgå en baneprøve, hvor du får forklaret de
”færdselsregler” der gælder og betydningen af de
flagsignaler man anvender på en cross-bane under
træning og løb.

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.
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

HVORDAN SER FREMTIDEN UD FOR
QUAD RACING?
Quadsporten er i en rivende udvikling - ikke mindst
i USA, hvor der sælges flere 4-hjulede ATV´er end
der sælges 2-hjulede cross-maskiner. Udviklingen
går også stærkt i Europa og i Danmark, hvor det
er én af de sportsgrene under DMU - Danmarks
Motor Union med størst fremgang.

LINKS:
www.dmusport.dk DMU Danmarks Motor Union reglement - mange links
www.quadsport.dk Nyheder og aktuelt indenfor
Quad sporten

Klubstempel:
en
Med venlig hils

