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Åbent Hus 
Status for foråret er at 7 klubber har afholdt åbent hus arrangementer. Sammenlignet med de 
andre grene i DMU er det et relativt lavt antal, men de klubber der har taget chancen og brugt tid 
og energi på projektet har efter sigende haft god tilslutning til arrangementet.  
Den positive nyhed er at der stadig er mulighed for at afholde et åbent hus arrangement, så det er 
bare om at kontakte DMU’s udviklingskonsulent Ole Blædel (obl@dmusport.dk) for yderligere info 
og assistance. 
 

Banesyn - Reminder 
Der gøres venligst opmærksom på det faktum at alle banesyn fra 2011 udløber pr. 30.06.12 og 
banerne herefter teoretisk ikke er godkendt til træning og løb.  
Er der ikke allerede bestilt banesyn bedes klubben derfor gøre det hurtigst muligt til 
sportssekretær Kasper Darfelt via mail – kda@dmusport.dk. 
Alle baner skal synes i år, hvilket betyder at klubber der ikke selv bestiller banesyn vil blive dikteret 
en dato for banesynet. 
Banesynerne arbejder for tiden på højtryk for at komme rundt til alle banerne og forsøger så vidt 
muligt at planlægge banesynene efter hvilke datoer der passer klubberne. 
 

Transponder til løb 
Det er kørerens ansvar at transponderen er monteret på cyklen og fungerer. En kører bør ikke 
forvente at officials tæller omgange eller tager tid på anden måde, såfremt transponderen ikke 
fungerer. Officials vil selvfølgelig fortælle køreren, hvis de kan se at transponderen mangler eller 
ikke fungerer. 
Fungerer transponderen ikke er der stor risiko for at køreren ikke vil tælle med i resultatet. 
 
 

Børneattester 
Nedenstående er kopieret fra DIF: 
 
Folketinget har pr. 1. juni 2012 vedtaget en tilføjelse til Lov om indhentelse af børneattester, hvori 
det hedder, at der også skal indhentes børneattester på ”personer, der som led i deres opgaver 
færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse 
børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning”. 
 
For vore medlemsforeninger betyder denne nye bestemmelse, at man i foreninger skal være 
opmærksomme på, at såfremt man i foreningen har personer, som opfylder denne nye 
bestemmelse, da skal også indhentes børneattest på disse personer. I vore foreninger kunne der 
være tale om eks. en person, der i en fodboldklub vasker holdtøj, ordner bolde mm., og som i den 
anledning går blandt børnene i ungdomsafdelingen. Det kunne også være en person som passer 
lidt sodavands-og sliksalg mm., og som i den anledning er meget sammen med børnene. Der er 
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naturligvis forskel på, hvilke funktioner der findes i forskellige idrætsgrene og foreningstyper, så 
det er ikke muligt generelt at definere, hvem der er omfattet af den nye bestemmelse. 
 
Foreningerne skal tillige være opmærksomme på, at en lang række af de personer, som kan være 
omfattet af bestemmelsen, eks. havemænd, pedeller, halmænd/halinspektører m.fl. ofte er ansat 
af kommunerne eller de selvejende institutioner, som driver eks. idrætshaller. Det er derfor disse 
instanser som er arbejdsgivere og således dem som skal indhente børneattester på de 
pågældende og ikke foreningerne, selv om det er blandt foreningernes børn, personerne færdes. 
 
Yderligere information om lovændringen kan fås hos specialkonsulent Jan Darfelt, DIF. 
 

Rygbeskyttelse 
Vi ved at en del kørere ikke ligefrem er glade for at køre med rygbeskytter, men her er en god 
forklaring på hvorfor den er påkrævet i reglementet: 
 
Rygmarven ligger normalt godt beskyttet inde i rygsøjlen, 
men hvis rygsøjlen beskadiges, er der stor risiko for skade 
på rygmarven. Rygmarven består af nerveceller og 
nervecelleudløbere, der sørger for, at nerveimpulser kan 
sendes frem og tilbage mellem hjernen og resten af 
kroppen.  
 
En skade på rygmarven vil medføre, at nerveimpulserne 
blokeres, således at der kommer lammelser og/eller 
føleforstyrrelser svarende til de dele af kroppen, der ligger 
under den skadede del. Således er en skade højt i 
rygmarven, f.eks. i nakken, mere alvorlig end en skade lavt i 
rygmarven, f.eks. i lænden. Det skyldes, at alle 
nervecelleudløberne til og fra hjernen løber igennem den 
øverste del, hvorimod kun nervecelleudløbere til benene og 
organer i bækkenet løber igennem den nederste del. 
 
Symptomer på rygmarvsskader 
Der vil typisk være smerter i det beskadigede område, evt. 
strålende ud i arme eller ben. Øvrige symptomer på skader 
på rygmarven afhænger af, hvor i rygmarven skaden er, 
samt om rygmarven er skadet hele vejen igennem 
(tværsnit), eller om det f.eks. kun er halvdelen. Helt øverst i 
rygmarven findes nervecelleudløbere, der kontrollerer 
vejrtrækningen, hvorfor en skade her vil betyde, at 
vejrtrækningen ophører. Skader i halsdelen af rygmarven 
medfører lammelse af alle 4 lemmer (tetraplegi), hvorimod 
skade længere nede kun medfører lammelse af benene 
(paraplegi). Desuden vil følesansen være ophørt eller ændret i samme område. 
 
Samtidig påvirkes nerverne, der styrer vandladning og afføring næsten altid, således at der kan 
opstå inkontinens for både urin og afføring eller modsat problemer med at tømme blæren eller 
forstoppelse. Der er stor risiko for blærebetændelse og efterfølgende skade på nyrerne. Mænd 
kan opleve problemer med impotens. 
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Ved en pludselig opstået skade ser man ofte det, der kaldes et spinalt shock, hvor lammelserne i 
begyndelsen er slappe, og der kan ikke fremkaldes reflekser. Efter denne shockfase, der typisk 
varer 2-6 uger, bliver lammelserne spastiske og reflekserne overaktive. 
 

Forholdsregler og diagnose 

Ved skader på ryggen er det vigtigt, at man holder ryggen så meget i ro som muligt. Man bør 
således ikke prøve at bevæge sig, og transport til hospital skal ske i ambulance på en særlig båre 
(spineboard) og med en stiv halskrave. En bevidstløs person, der kan have skadet ryggen, skal 
behandles som om, der er en skade på rygmarven, indtil det modsatte er bevist. 
 
Ved tegn på skade på rygmarven uden at man har slået ryggen, bør man hurtigst muligt søge læge. 
 
Ryggen skal hurtigst muligt røntgenfotograferes, for at man kan se, om der er brud på rygsøjlen. 
Evt. laves også en CT-eller en MR-scanning. Desuden laves en grundig neurologisk undersøgelse 
for at finde ud af, om der er nogle nerver, der ikke fungerer, som de skal. 
  

Behandling af rygmarvsskader 

I første omgang er den vigtigste behandling at undgå, at der opstår yderligere skade på rygmarven. 
Dette sker ved at immobilisere ryg og nakke. Hvis der er brud på rygsøjlen, skal ryggen 
immobiliseres, indtil bruddet er helet, hvilket oftest er mindst 6 uger. I nogle tilfælde, f.eks. ved 
diskusprolaps, kan hurtig operation være afgørende for, om der opstår varige skader. Ligeledes 
kan operation være nødvendig efter svære skader på rygsøjlen. 
 
 
De skader, der er sket på rygmarven, kan ikke behandles. Dog kan træning med fysioterapeut og 
ergoterapeut hjælpe til at få mest muligt ud af den resterende funktion. Indoperering af 
elektroder til elektrisk stimulation af nerver kan give nogen funktion af de beskadigede dele, dog 
ikke som før skaden opstod. 
 
Forskellige hjælpemidler kan afhjælpe nogle af de handicap, der er opstået, således at patienten 
måske kan blive i stand til at klare sig selv. Ofte skal patientens hjem også indrettes, så det passer 
til den nye situation, og til at man f.eks. kan komme rundt i en kørestol. 
 
Det er vigtigt at forebygge komplikationer, hvorfor patienter med skader på rygmarven følges 
livslangt på særlige klinikker. Da der også ofte kommer voldsomme psykiske reaktioner på ikke 
længere at kunne klare sig selv eller at være afhængig af hjælpemidler, kan der være behov for 
psykologhjælp eller at tale med andre i samme situation. 
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