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Forsidefoto: Travis Pastrana og resten 
af Nitro Cirkus bryder rammerne for 
det mulige, når de kommer til Brøndby 
Stadion 31. maj.

Det har været en god start på 2015 
med en meget mild vinter, som har 
medført, at de sportslige aktiviteter er 
kommet tidligt i gang.

Der har allerede været afviklet mange 
store arrangementer, og EM og VM er 
også ved at komme i gang i alle grene-
ne. Og meget vigtigt; vi har danskere 
med helt fremme, det tegner godt for 
sæsonen.

Snart kommer de store events til 
Danmark indenfor BMX, Speedway, 
Motocross og Road Racing, som for 
alle er nogle af højdepunkterne i 2015.

Klubberne er kommet godt i gang, og 
som nævnt på Repræsentantskabsmø-
derne er én af de vigtigste opgaver for 
klubberne at rekruttere nye med-
lemmer. Indenfor specielt Speedway 

har det været et fokuspunkt gennem 
2014, hvor et nyetableret udvalg har 
forberedt nye tiltag til sæsonen 2015 
for at bakke klubberne op i denne 
opgave. Det bliver spændende at følge 
resultatet af denne øgede indsats, og 
vi håber, at erfaringerne kan bruges på 
tværs af DMU.

ÅBENT HUS-ARRANGEMENTER
Der er planlagt Åbent Hus-arrange-
menter mange steder i landet, som - 
på trods af den store opgave vi alle ved 
det er – nok er den bedste måde at få 
tiltrukket nye medlemmer og aktive. Vi 
håber naturligvis, at mange af klubber-
ne rundt om i landet har muligheden 
for at afvikle et Åbent Hus-arrange-
ment, og fra DMU´s Administration er 
der hjælp at hente i form af diverse 
fortrykte brochurer, plakater osv., som 
vi opfordrer alle til at gøre brug af. Du 

kan også selv rekvirere materiale på 
www.dmusport.dk under ”DMU” – 
”Klubbens værktøjskasse”, hvor du kan 
finde konkrete redskaber til at byde 
nye medlemmer velkomne. 

God sæson og 
god fornøjelse til 
jer alle.

Leder: Sæsonen 2015 er i gang
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Med venlig hilsen
DMU-formand, 
Jørgen Bitsch
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#dmusport

En række klubber har gennem det seneste års tid downloadet EMC-programmet og brugt det  til at registrere kørere til træning og løb. DMU har via 
et spørgeskema undersøgt klubbernes erfaringer med systemet og fået 30 klubbers svar. DMU tager svar og kommentarer med i evalueringen af 
EMC. Nedenfor kan du se et udpluk af resultaterne:

Har du downloadet EMC-programmet? 

Hvor nemt har det været at downloade programmet? 

Hvordan er EMC-vejledningerne at forstå?

Meget nemme           Svære  

Hvor tilfredsstillende har EMC-programmet været? 

               Utilfredsstillende     Meget utilfredsstillende 

Hvor tidskrævende er forberedelsen af EMC-programmet op til løb? 

                          30-60 min.

På en skala fra 1-10, hvor gavnligt vurderer du EMC-programmet til at være (1 = dårligst, 10 = bedst)? 

Hvilke funktioner i EMC-programmet har været mest brugt (flere svarmuligheder)? 
Tjek af licenskort (43 %) Indtjekning af kørere til løb (67 %) Registrering af kørere til træning (24 %)
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Det synes I om EMC

fact: 
Ca. 20 % 
af DMU’s 
medlemmer 
er kvinder. 
Knap 47 % af 
kvinderne er 
mellem 30-44 
år.
Kilde: DMU’s 
spørgeskemaundersøgelse, 
1.079 respondenter. 

DMU’S FAIRPLAY-RÅD TIL FORÆLDRE
· Behersk dig på sidelinjen – lad dit barn køre

· Respektér dommer/træningsleders beslutninger

· Skab god stemning ved løb og træning

· Spørg om løbet var sjovt – ikke kun om resultatet

· Bak op om klubbens arbejde – det værdsættes

· Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke

· Vær et forbillede – dit barn spejler sig i dig

FAIRPLAY I MOTORBLADET
I dette nummer af MotorBladet har du modtaget 
forskelligt FairPlay-materiale. Du har modtaget Fair-
Play-klistermærker samt kort med syv FairPlay-råd til 
forældre, der har børn i DMU’s sportsgrene. Vi håber, 
du vil bruge materialet aktivt og dermed fortsætte 
med at sætte fokus på det vigtige FairPlay-budskab.

I 1983 blev BMX optaget i Danmarks Motor Union, 
men en æra slutter, når Danmarks Cykle Union pr. 1. 
januar 2017 overtager BMX-sporten. Det har været 
et krav fra det internationale cykelforbund, UCI, at 
BMX-sporten fremover skal ligge i de respektive nati-
onale cykelunioner. BMX-sporten vil, som hidtil, blive 
prioriteret højt i DMU indtil overdragelsen, og arbejdet 
med at videreudvikle sporten i den positive retning 
den er inde i nu fortsætter uforandret. Der vil løbende 
blive sendt information ud omkring overdragelsen til 
DCU via DMU’s medier. 

BMX rykker til DCU

Ja (79 %) Nej (21 %)

Meget nemt (27 %) Nemt (54 %) Ved ikke (19 %)

(4 %) Nemme (71 %) (4 %) Ved ikke (21 %)

Meget tilfredsstillende (23 %) Tilfredsstillende (38 %)  (12 %) (4 %) Ved ikke (23 %)

0-15 min. (44 %) 15-30 min. (37 %) (6 %) 60-120 min. (13 %)

Gennemsnit: 7,22
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feed
FØLG DMU PÅ DE SOCIALE 
MEDIER 
#dmusport i dine Instagram-bil-
leder – vi bringer de bedste og 
sjoveste i MotorBladet

#crash #glumsø #u19 #national #team #2014 
#lookingforwardto2015 #denmark #dmusport

#crosssøster #farspige #skønneunger #flagpost 
#hemscross #dmusport

Dan Jørgensen til Tebbestrup Trial #trial #trials 
#trialdk #dmusport

Så er sæsonen i gang #dmusport 
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ALLE UDVALG PÅ 
PLADS
På Repræsentantskabsmødet 
den 7. marts blev der valgt nye 
folk ind i de forskellige kommis-
sioner, ligesom der efterfølgende 
er valgt nye folk ind i DMU samt 
sportsgrenenes forskellige udvalg. 
Nu er alle udvalg på plads, og det 
kan du læse mere om på www.
dmusport.dk.

”TRÆN RIGTIGT – ALDERSRELATERET 
TRÆNING I BMX”

I marts udgav DMU og DIF bogen ”Træn rigtigt – Aldersrelateret 
træning i BMX”. Bogen tager afsæt i Team Danmarks Aldersre-
laterede TræningsKoncept (ATK) og handler om vigtigheden i at 
tilpasse træningen til den enkelte BMX-kørers fysiske, tekniske 
og mentale udvikling. Formålet med ATK-bogen er at sikre en 
sjov, udfordrende og relevant BMX-træning, men også at hjælpe 
kørerne til at udnytte deres potentiale bedst muligt gennem en 
målrettet og forsvarlig træning. Med ATK-uddannede trænere 
og ATK-certificerede klubber er det hensigten, at den alders-
relaterede træning fremover skal være at finde på alle landets 
BMX-baner. På www.dmusport.dk kan du løbende følge med 
i arbejdet for at udbrede ATK-tankegangen i dansk BMX. Lige 
nu kan du gå ind på hjemmesiden www.dmuatk.dk og se den 
nye bog i pdf-format. Speedway er næste DMU-gren, der får 
udarbejdet en ATK-bog. 

fact: 
Silkeborg 
Speedway 
Club blev årets 
DMU-klub 
2014. Det er 
første gang en 
speedway-klub 
vinder prisen. 

Det skal være let at være frivillig. Derfor søger DMU nye frivilligkoordinatorer i 

klubberne. Arkivfoto: Allan Høgholm

FRIVILLIGHEDSKOORDINATORER
Der er pt udpeget 35 frivillighedskoordinatorer fordelt på 31 DMU-klub-
ber, der alle arbejder på at koordinere og organisere frivilligheden i 
klubben. Altså fx sørger for, at nye medlemmer bydes velkommen, 
skaber overblik over opgaver til løb m.m. DMU vil gerne have flere 
frivillighedskoordinatorer i klubberne, så hvis du synes, det lyder som en 
spændende opgave, så tag fat i din klubformand. 

Skriv eller ring også til DMU, så vil du modtage en frivillighedsan-
svarlig-t-shirt samt løbende få konkrete værktøjer til arbejdet med de 
frivillige. 

Du kan læse mere om frivillighed på www.dmusport.dk under ”Klubbens 
værktøjskasse”.

http://dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/
http://www.dmuatk.dk/
http://www.dmusport.dk/
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Svejse arb. Tig og sort jern • Blikkenslager arb
Montage arb . Flis kedel • Biogas anlæg 

Vand og varme 

Actionboat.com
Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat.

http://actionboat.com/
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Et samarbejde mellem DMU, Aarhus 
Motorklub og Danish Thundersport 
Championship er genetableret, og 
sammen afvikler de i 2015 motor-
sportstævner på dansk jord, hvor nogle 
af de største navne indenfor bilsport 
kan opleves sammen med eliten inden-
for roadracing. 

I Danmark skal køres tre gange på 
FDM Jyllandsringen og én gang på 
Ring Djursland. DTC forventer omkring 
10.000 tilskuere på Jyllandsringen  og 
4-5.000 på Ring Djursland. 

For at få enderne til at nå sammen skal 
A-kørerne på hhv. 600 og 1000 ccm 
køre i samme heat og ligeledes skal 
Rookie-kørerne afvikle deres tidstag-
ninger og løb i blandende motorstør-
relser. Der bliver dog fortsat kåret en 
mester i hver enkelt klasse. 

Tv2 Sport bad specifikt om at få 
motorcyklerne med i deres transmis-
sion fra race day om søndagen, og 
derfor starter A-kørerne den 4 timers 
live-transmission på TV 2 sport. Et 
kærkomment tiltag, vi tror kan sætte 

fokus på roadracing-sporten, som har 
været noget gemt væk de senere år. 

MOTOGP OG WORLD SUPERBIKE
DMU er også gået i samarbejde med 
det Hollandske forbund KNMW, og 
med det er der skabt mulighed for en 
helt særlig oplevelse for kørere med 
A-licens. Superbike-kørerne afvikler 
det første DM-løb på TT Circuit Assen i 
april samtidig med at world superbike/
supersport-kørerne indtager scenen. 
Det er ikke usædvanligt, at op mod 
75.000 tilskuere er på tribunen på 
race day, så der er noget at se frem 
til. Når motorbladet udkommer er 
løbet allerede kørt, og vi ser frem til at 
bringe historier fra kørerne selv i næste 
nummer. 

Rossi, Marquez og Lorenzo er kæm-
pestjerner, som alle med interesse for 
roadracing kender. I juni måned deler 
de tiden på banen med Simonsen, 
Uhre og Barth. De og resten af de dan-
ske supersport A-kørere skal også en 
tur til TT Circuit Assen og køre tredje 
løb i DM-serien på den legendariske 
og lynhurtige racerbane, og for deres 

vedkommende bliver det altså i samme 
weekend som de allerstørste stjerner 
er at finde i pitten. Vi har endnu ikke 
set tidsplanen, men de indledende 
forlydender er, at løbet Supersportløbet 
køres, når alle GP-stjernerne har kørt 
deres warm up-træninger, og lige 
inden det første race går i gang. På det 
tidspunkt vil der være omkring 90.000 
tilskuere på plads, så der kan i godt 
spænde hjelmen og give den gas!

DM-løbene i Holland for både SBK og 
SSP afvikles sammen med hollandsk/
belgisk mesterskab, så der bliver også 
internationale kørere, som danskerne 
kan måle sig direkte op imod.

NYE KLASSER, FAVORITTER OG 
OUTSIDERE
I 2015 får den nye talentklasse 
Moto3+ debut. Klassen er en udvik-
lingsklasse og et springbræt mellem 
mini RR og de store klasser. Moto3+ 
kørerne starter bagerst i rookie-feltet 
pga. sikkerheden ved starten af racet, 
men vi forventer at se dem suse op 
igennem feltet på de små snævre 
baner i Danmark. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke 
helt klarhed om, hvilke af de etablere-
de kørere der stiller til start i årets RR 
DM. En ting er sikkert: der skal findes 
en ny mester i Superbike, da Jan 
Jespersen er gået på pension. Alex 
Schacht er hjemvendt fra VM-serien, 
og hvis han kører hele sæsonen i Dan-
mark, kan han ikke undgå favoritrollen. 
I Supersport er det helt åbent. Sidste 
års mester, René Prang, er skiftet til 
Superbike, og sidste års runner up, 
Steven Tirsgaard, satser på en fuld 
sæson i IDM. Motorbladet håber at se 
nye ansigter gøre sig gældende, måske 
også de, der ikke tidligere har kørt 
fulde DM-sæsoner vil gå efter titlen 
som Danmarks hurtigste roadracer. 

Se datoer og kørerprofiler på face-
booksiden DMUroadracing

Valentino Rossi er en af de GP-giganter, 

danske roadracere skal varme op for. 2015 

sæsonen rummer store sportslige oplevelser 

(arkivfoto).

Når de bedste nationale roadracere tager hul på sæsonen 2015, kan de 
glæde sig til markante ændringer i forhold til de seneste fem sæsoner

ET BRAG AF EN SÆSON
 Keld Sommer          Jakob Evers



8 road racing / motorbladet  Benjamin Andersen          Privat

PROFILEN

ULRIK DØSSING NIELSEN 

AMK
47 ÅR 

Kørernummer: 9 

Cykelmærke og størrelse: Ducati 1199 
Panigale R

Hvor mange år har du kørt RR? 
I 2015 har jeg 25 års jubilæum.

Hvad er det bedste ved RR? 
Det fremkalder det ultimative, som den men-
neskelige krop kan producere - adrenalin - og 
generer utrolige oplevelser og gode venskaber.

Hvad er din bedste præstation i 2014? 
Dobbeltsejr i AMK open på Padborg Park.

Hvor tit træner du? 
Jeg træner fysisk hver dag (aldersbetinget). Roa-
dracing kører jeg kun i forbindelse med stævner, 
men jeg kunne godt tænke mig at opgradere den 
del.

Hvad er dit mål for 2015? 
At komme så langt i udviklingen af Ducati’en, 
at vi sammen kan begynde at vinde og på den 
måde gøre klar til en mere sportslig målret-
tet indsats i 2016 (og så at få René Prang´s 
autograf).

Hvad er din ambition med at dyrke RR? 
At vinde og få fuldt udbytte af alle de andre ting, 
der følger med sporten.

Er I frivillige nok i HSK? 
-Vi er i HSK ca. 140 frivillige, som gør det for 
kærligheden til sporten, det sociale sammenhold, 
og de oplevelser, det giver. Det hjælper jo også 
lidt, at det krydres med ligasejre og internationale 
løb som udfordringer. 

MIKE SPILE
AMK
26 ÅR 

Kørernummer: 27 

Cykelmærke og størrelse: Yamaha R6 2006 
(600ccm) & Ducati TT1 1987 (750ccm)

Hvor tit træner du? 
Jeg løbetræner et par gange om ugen, men laver 
desværre ikke styrketræning, da jeg har smadret 
min skulder fra et styrt på Knutstorp i 2013.

Hvor mange år har du kørt RR? 
I ca. seks år, startede med Classic RR indtil 
i 2012, hvor jeg købte min Yamaha R6. Jeg 
begyndte at køre DM-serien på den i 2013.

Hvad er det bedste ved RR? Alt er jo fedt ved 
RR, men følelsen man får, når man laver en sen 
nedbremsning forbi en anden kører, den er fed. 

Hvad er din bedste præstation i 2014? 
To 1. pladser i NM-finaleløbene ved ClassicTT på 
Jyllandsringen, hvor jeg samtidig blev danmark-
mester i klassen med max point. 

Hvor tit træner du? 
På MC træner jeg som regel 3-4 dage i april 
måned. Om sommeren er det meget forskelligt.

Hvad er dit mål for 2015? 
At blive nordisk mester i Classic-klassen Formu-
la80-87 F2.

Hvad er din ambition med at dyrke RR? 
At have det sjovt og udvikle mig som kører.

EVA KOFOED
ROAD RACING VIKING
54 ÅR 

Funktion: Sekretær i klubben samt medlem af 
ADM SU-RR

Har du selv været aktiv kører? Nej

Hvilke opgaver løser du? Jeg er sekretær i 
klubben og tager mig af tillægsregler, licenser 
m.m. I SU-RR tager jeg mig af faste startnumre, 
uddeling af dommere til DM-løbene m.m.

Hvor mange timer ugentligt? Fra 1 til 10 
timer.

Hvorfor? 
Primært for at hjælpe med at få kørene ud at 
køre. Uden de frivilige er der ikke nogen motor-
sport i Danmark.

Hvor længe har du været aktiv i din klub/
dansk RR? 
Siden 2004. Jeg har været medlem af klubben 
siden 2008.

Hvorfor startede du som frivillig? 
Det startede med, at min søn begyndte til RR 
mini, og vi var nogle mødre der sørgede for, at 
der var kaffe og kage til træningerne. Da klubben 
så stod og manglede et bestyrelsesmedlem 
meldte jeg mig og har ikke fortrudt.

Hvad giver det dig? 
Mange gode timer på banen samt en masse 
glade kørere. Gode venskaber samt det, at man 
kan mærke, at man gør en forskel.

Har I brug for flere frivillige? 
Man kan aldrig få for mange frivillige.

Hvad kan de få ud af at melde sig? 
En masse gode oplevelser samt glæden ved at 
hjælpe børn og unge mennesker.
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Danmarks hurtigste Road Racing-kø-
rer, Robbin P. Harms, startede tilbage 
i 1992 på en 80cc motorcykel på 
Albertslund Gokart bane. Siden har 
Harms deltaget i mere ræs end de 
fleste nogensinde kommer til, blandt 
andet 125GP VM, World Supersport og 
British Superbike.

Alene i 2015 skal Robbin Harms delta-
ge i både British Superbike på en BMW 
S1000rr og i det traditionsrige Isle of 
Man på både en Honda CBR600RR & 
CBR 1000RR.

I Robbin Harms lange karriere er det 
blevet til mange flotte resultater, bl.a. 
samlet 5. plads i VM Supersport.

Til daglig er Robbin Harms indehaver 
af MC Hjørnet Nordsjælland, hvor han 
forhandler MC-udstyr. Derfor er Harms 
nu gået ind i at give støtte til de unge 
talenter, der træner benhårdt på de 
danske og sydsvenske gokart-baner. 

-Jeg ved om nogle, hvor hårdt det er at 
køre Road Racing, og hvor meget det 
kræver fra ens familie for at få det til at 
hænge sammen, siger Robbin Harms 
og fortsætter:

-Det er med stor glæde, at jeg udlover 
præmier m.m., ligesom mine forældre 
gjorde, da jeg var barn. Jeg håber, 
at det kommer til gavn for de hårdt 
kæmpende racerkørere og at de alle 
får en god sæson, siger han.

Det er ikke kun de hurtigste kørere, 
der får glæde af sponsoratet. For 
eksempel uddeles der en præmie til 
den kører, der har været flest gange til 
tirsdagstræning på Ishøj Gokart bane. 
Desuden kan Road Racing Klub Viking 
nu præmiere kørere, der har gjort 
noget ud over det sædvanlige.

I Road Racing Klub Viking er man tak-
nemmelig over sponsoratet. og lægger 
vægt på, at det især går til klubbens 
yngste medlemmer. 

-Deres race bliver ofte betalt af 
forældrene selv, og det er en yderst 
bekostelig affære. Så al hjælp er en 
stor håndsrækning, siger Benjamin An-
dersen, klubbens kørerrepræsentant. 

GIVER NOGET TIL SPORTEN
Robbin Harms giver noget tilbage til RR. Viking får sponsorgaver

Robbin P. Harms (t.v.) - indehaver af 

MC Hjørnet Nordsjælland - og Benjamin 

Andersen, kørerrepræsentant i Road Racing 

Klub Viking. 
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22-årige Niklas Laustsen kører på drømmen om succes ved 
European Cup i Bjerringbro til sommer

SER FREM TIL 
BJERRINGBRO
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Den 22-årige bmx’er Niklas Laustsen 
er bosat i Valby og kører for Køben-
havns BMX Klub. Han prioriterer sin 
igangværende HF-skolegang højt og 
drømmer om på sigt at køre videre i 
universitets-verdenen. Den seriøse 
BMX’er startede i sporten i 1998.

Er du kommet godt ud af vinteren?
-Jeg er kommet rigtig godt ud af 
vinteren. Fokus har ligget på at blive 
fysisk stærkere, og det er lykkedes 
rigtig godt. Det har dog kostet lidt små 
skavanker, jeg har måttet døje med, 
men jeg er heldigvis på den gode side 
af det.

Hvordan kommer European Cup til 
at gå for dig?
-Det kommer forhåbentlig til at gå 
godt. Det eneste, jeg kan kontrollere, 
er at jeg gør mit forberedende arbejde 
og præsterer det bedste, jeg kan 

på dagene. Til gengæld ved jeg 
også, at hvis jeg rammer mit 

100 pct., så hører jeg til i 
toppen.

Hvordan betragter 
du banen i Bjer-
ringbro – hvorfor 
er den god for dig/

hvorfor ikke?
-Jeg har ikke prøvet 

banen siden de lavede 
den om, men jeg har altid 

været glad for at køre i Bjer-
ringbro, så jeg kan ikke forestille 

mig andet end at den nok skal passe 
mig helt fint.

Hvordan er din sæson planlagt 
frem mod European Cup til som-
mer?
-Den er planlagt efter den europæiske 
løbskalender og World Cups. Så den 
begynder for alvor i april med de to 
første afdelinger af Euro League og 
senere samme måned første afdeling 
af World Cup’en.

Hvilken konkurrent frygter du 
mest i Bjerringbro til sommer?
-Den europæiske elite er så tæt, at 
alle, der stiller op, har noget at byde 
på. For mig handler det mere om, at 
jeg har gjort mit forberedende arbejde 
og har en god følelse i kroppen.

Hvor meget træner du?
-13 gange om ugen. Det løber vel 
nogenlunde op i omkring 19-20 timer 
i alt.

Hvad laver du til dagligt?
-Jeg går på hf og er færdig her til 
december. Derefter vil jeg rigtig gerne 
læse idræt på universitetet.

Hvilken sport ville du ha’ kastet 
dig over, hvis BMX ikke fandtes?
-Den er svær. Jeg har kørt BMX seriøst 
siden jeg var seks år, så det har egent-
lig været den sport, der har fyldt mest i 
mit liv.  Jeg stillede op til lidt styrke- og 
vægtløftning, da jeg tog en pause fra 
BMX i 2013. Men synes ret hurtigt det 
blev kedeligt. Jeg spillede en del bad-
minton, da jeg var yngre, så det kunne 
måske have været et alternativ. 

Hvad var bedste præstation i 
sæsonen ’14 ?
-Resultatmæssigt var det uden tvivl 
ved indendørs løbet i St. Etienne, hvor 
det blev til en 7. og 3. plads. Derudover 
er jeg rigtig glad for min præstation 
ved 9. afdeling af Euro League i Bir-
mingham, hvor det blev til en 8. plads 
efter et styrt. Ikke desto mindre er det 
noget af det hurtigste, jeg nogensinde 
har kørt. 

Hvad var den værste præstation i 
sæsonen ’14 ?
-Det var helt klar EM i Roskilde. Jeg 
følte mig virkelig godt kørende, men 
det lykkedes aldrig helt, og jeg gik 
derfra med en noget skuffet følelse.

Hvad har været din bedste ople-
velse til dato med sporten?
-Der har været rigtig mange! En af 
de ting, jeg nok altid vil huske, er 
ungdoms OL i 2010 i Singapore, og 
ikke mindst at køre en 3. plads hjem 
til det løb.

Hvad er dit bedste råd til andre 
ambitiøse kørere?
-Først og fremmest at have det sjovt 
og nyde at køre. Hvis de vil tage det 
videre end bare at have det sjovt, så 
skal de tage kontakt til nogen, der ved 
hvad de snakker om og kan hjælpe 
dem med at opnå deres mål.

Hvilken træner eller anden nøgle-
person har haft størst betydning 
for dig?
-I 2009 boede jeg et halvt år i 
Schweiz. Min træner dernede, Herve 
Krebs, har haft en rigtig stor indflydel-
se på mig. Det lærte jeg, hvad træning 
og forberedelse overhovedet vil sige. 
En indstilling, jeg har haft med mig 
siden.

Hvordan har du det med sociale 
medier?
-Helt fint. Der er jo masser af gode 
ting, man kan bruge de sociale medier 
til. Der er desværre bare mange, der 
har travlt med at fortælle hvad de kan 
i stedet for at lade virkelige aktioner 
tale for sig.

Hvor er sporten om 10 år?
-Forhåbentlig er den større end 
nogensinde og blevet til en sport, 
som folk uden for sporten kender og 
anerkender.

Hvor er du om 10 år?
-Formentlig færdig med at køre BMX. 
Færdig-uddannet og klar til noget nyt.

Dag til dag levering på reperationer. Bredt udvalg af nye cykler.
Medbring annonce og få 10% rabat på alt i butikken. 

- gælder ikke nedsatte vare.

Thomsens Cykler 
Vangede Bygade 86 • 2820 Gentofte 

Tlf: 31111241 • thomsenscykler.dk

Niklas Laustsen forsvarede de danske farver 

ved British National i Manchester, England 

i marts.

http://thomsenscykler.dk/
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PROFILEN

SIMONE TETSCHE CHRISTENSEN
BJERRINGBRO BMX
21 ÅR

Cykel: Pure Bicycle

År i BMX: 13 år

Bedste præstation i 2014: VM nr. 4 og bronze 
til EM.

Mål for 2015: At lave finale til EM, European 
Games og VM, samt lave en samlet top 8 i World 
Cup-serien.
 
Træningsfrekvens: To gange om dagen.
 
Hvad er det bedste ved BMX: At lige meget 
hvor højt et niveau man når, kan man stadig ‘lege 
på cyklen,’ som man gjorde da man var lille.

Min ambition: At kvalificere mig til OL i Rio 
2016.

MATHIS BALTZERSEN
BJERRINGBRO BMX
21 ÅR

Cykel: Haro Blackout xxl

År i BMX: 13 år

Bedste præstation i 2014: Vinder af tre 
afdelinger af Europa League i 17-24 klassen 
og nordisk mester i 17+ klassen.

Mål for 2015: Bedre resultater end sidste 
år og at køre stærkere på min cykel.

Trænings frekvens: En til to timer om 
dagen.

Hvad er det bedste ved BMX: Det bedste 
er helt klart at konkurrere mod andre. Den 
fedeste følelse at stå med syv andre på 
gaten!

Min ambition: At køre så stærkt jeg kan 
komme til - og have det sjovt samtidig! 

JACK FUNDER CHRISTENSEN
ROSKILDE BMX
26 ÅR

Cykel: Cycle Craft 

År i BMX: Snusede i ’96 – kørte seriøst fra 2000-
2014.

Bedste præstation i 2014: EM 2’er og VM 5’er 
(begge Men 25-29 år).

Mål for 2015: Gennemføre diplomtræner-uddannel-
sen – og arbejde med den.

Træningsfrekvens: 9 pas ugentligt som aktiv. Nu 
fem timer ugenligt som træner.

Hvad er det bedste ved BMX: Som aktiv at kon-
kurrere og nå sine mål. Nu vil jeg gå trænervejen og 
give tilbage til den sport, der har givet mig så meget.

Min ambition: At få diplomuddannelsen på plads 
og få Roskildes kørere så langt frem som muligt. På 
længere sigt at etablere mig som træner-kapacitet. 

Hvor mange tilmeldte?
-UCI har ikke åbnet for tilmeldingen 
endnu – men vi satser på i nærheden 
af 1.000 kørere.

Hvor mange campister?
-Vi laver 150 campingpladser til 
gæster. Derudover 60 – 70 enheder til 
frivillige.

Hvor mange frivillige kalkulerer 
klubben med?
-Vi regner med at kunne disponere 
over ca. 100. 

Hvad skal borgmesteren lave?
-Borgmesteren og nogle kulturturud-
valgsfolk plus andre fra kommunen 
bliver inviteret til et VIP-arrangement i 
forbindelse med elitens løb fredag og 
lørdag. 

Hvem er de danske favoritter?
-I eliteklasserne vil jeg sige, at Simone 
Christensen kan blande sig i topstri-
den. De tre-fire herrer fra landsholdet, 
der kæmper om DKs ene VM-plads, vil 
nok også være opsatte på at præstere.

Vores Europamesster i Piger 12 år, Mia 
Chrisensen, kan sandsynligvis også 
begå sig.

Hvor meget morgenbrød regner 
supermarkederne med at sælge? 
-Aner det faktisk ikke – men vi ved at 
byens handlende vil være obs på at 
komme i kontakt med vores gæster.

Hvor mange frivillige har med mad 
at gøre?
-Bespisning ved banen er udliciteret. 
Der vil være et godt udvalg af mad- og 
drikkevarer.

Hvor mange mediefolk regner 
klubben med?
-Der vil komme flest fra den skrevne 
lokalpresse. Vi ved i øvrigt, at UCI 
sender livestreaming. Og vi er godt i 
vej med at få hul i gennem til TV-Midt/
Vest.

Formandens succeskriterie(r)?
-At vi holder tidskemaet og har en god 
stemning på tribunerne.

GLÆDER OS TIL EUROPEAN CUP
5.-7. juni afvikler Bjerringbro BMX European Cup afdeling 5 og 6. 
Ni friske svar fra klubbens formand, Per Varming
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BMX RACE

Race track
Cykelværksted
6 timer+ om ugen
Vintertræning og fitnesscenter
Pro underviser Chr. Munk Poulsen
Tjele Efterskole, Danmarks BMX skole
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Tolv entusiastiske enduro kørere med 
følge udnyttede vinterferien i uge syv 
til en ordentlig tyvstart på 2015 sæ-
sonen. Den regerende danske mester 
i enduro havde inviteret til intensivt 
kursus på den spanske nordøstkyst, 
Costa Brava.  

Thomas Kongshøjs enduroskole talte 
10 voksne og to talentfulde MX-drenge 
på 65’ere. Efter at have koordineret alt 
fra transport, overnatning, reservedele 
og bedste dæktype over en aktiv Face-
book-tråd kom alle af sted med egne 
maskiner i biler og en enkelt person i 
fly. Den sidste sne var ved at smelte i 

bjergene, og vejrudsigten meldte sol 
og 10-15 grader ved kysten – perfekt, 
næsten for godt til at være sandt.

18 HULLER
Første dag foregik på en noget unik 
bane – en nedlagt golfbane i bakkerne 
bag byen – som nu er et prima, men 
uofficielt, træningsområde for enduro- 
og MX-kørere.  Vi blev selvfølgelig 
trukket igennem alle grundlæggende 
teknikker som: Kørestilling, sving i 
yder- og inderkurven, sætte affjed-
ringen med et tryk før sving, pumpe 
maskinens affjedring henover bulede 
spor og meget mere. Energien og 

engagementet var så stort, at en enkelt 
kører ved et uheld fik låst sin gas på 
en totakter og kom flyvende med et 
brag ind i en vold. Det lignede et kort 
øjeblik game over. Men heldigvis var 
han med blå mærker tilbage i sadlen 
dagen efter.

UD I NATUREN
Dag to startede med en længere 
konvojkørsel op i bjergene til byen St. 
Hileri, hvor en lidt excentrisk og rig 
mand har bygget et helt unikt anlæg 
på sin jord. Udover eget slot med 
tilhørende MX-museum er der lavet to 
meget seriøse crossbaner og diverse 

markerede enduro-spor igennem skov 
og bjerge. Kun kørere med en speciel 
invitation kan få adgang – og det hav-
de Kongshøj skaffet. Vi fik dog først lov 
til at fedte rundt i et spor, der tvang os 
til at køre off-camber sving i mudder. 
Det lærte os at lede grundigt efter det 
mindst glatte underlag og at vælge den 
bedste linje med bid.

Jeg måtte lige kigge to gange, da jeg 
blandt en gruppe engelske kørere fik 
øje på #22. Jo, den var god nok, det 
var Jonny Walker, det unge stortalent, 
som sidste år vandt alle de største løb. 
Snart hang vi som en flok teenagere 

TYVSTART PÅ 
SÆSONEN

Enduro-trækfugle i vinterkvarter på Costa Brava

Klar til træning på St. Hileri. (SB)
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og blev fotograferet med superstjer-
nen, der skrev et par autografer. Han 
var helt igennem cool og venlig. For os 
enduro-aspiranter kunne det ikke blive 
større.

Med 120% motivation kastede vi os 
over et par runder på de markerede 
endurospor og fik kørt både rødder, 
sne og hill-climbs i bladdækkede slug-
ter. Vi mødte også et enormt vildsvin 
med otte unger. Dagen sluttede på 
en af MX-banerne, som er bygget på 
siden af et bjerg.  Kun Kongshøj var 
rigtigt i sit es her. Men vi havde også 
selskab af Jonny Walker, som pryglede 
banen igennem på sin KTM EXC 300 
Factory enduro-maskine. 

SORT PISTE
Den tredje dag trillede vores konvoj 
til crossbanen og enduroparken ved 
Moia. Skønt vores program bestod af 
kørsel over rør, stejle op- og nedkørs-
ler, over traktordæk osv., følte vi nu 
trætheden. Især fordi hele formidda-
gen foregik i et tyndt, men afsindigt 
klæbrigt lag af mudder og ler. Senere 
kørte vi ræs mod hinanden på et kort 
og meget støvet spor for at få konkur-
rencemomentet med. Dagens sidste 
tur var et endurospor, som viste sig at 
være lidt af en sort piste for os kursi-
ster. Efter at halvdelen af gruppen var 
vendt om, og vi andre havde brugt 45 
minutter på at køre bare een kilometer, 
måtte Kongshøj finde et lettere spor at 
bygge os lidt op med igen.

Fjerde dag var kurset rykket til en 
crossbane tæt på Lloret de Mar. Den 
var tørret hård som sten og arret af 
render efter kraftig regn. Det fik den 
til at ligne et endurospor, hvor intet 
må tages for givet. Nu stod den på 
hoptræning, og flere af os fik flyttet 
grænser ved at springe noget, der 
kunne minde om et double jump. Snart 
efter havde Kongshøj igen udpeget et 
teknisk spor, hvor vi skulle dreje og 
balancere maskinerne som i ren trial. 
Det var skønt at få løsnet op ved at 
køre et single-track spor i bjergene 
sidst på dagen, hvor det bare gjaldt om 
at følge instruktøren og køre off-road 
med masser af variation.

Enduroskolen sluttede, hvor den 
startede, på den nedlagte golfbane. 
Nu var trætheden ved at nå mand og 
maskiner. Om eftermiddagen var vi 
kun fem mand, der havde kræfter og 
noget at køre på til at følge Kongshøj 

ud i bjergene på den sidste træning. 
Vi lærte at smide maskinen rundt over 
baghjulet i et 270 graders sving og an-
dre enduro-tricks i helt snævre kurver. 

STORT UDBYTTE 
Det er dyrt og besværligt at køre 24 ti-
mer hver vej og betale kurset på 3.000 
kr plus transport, hotel og mad. Og det 
er intensivt med fem dage i træk med 
samlet 12-15 effektive køretimer uden 
en hviledag. Men der er udbytte i flere 
kategorier: Kammeratskabet, inspirati-
onen og så resultaterne i sæsonen, der 
følger. Da jeg kørte over målstregen 
ved det første enduro-lignende løb, Bil-
lund Terræncross 29. marts, mærkede 
jeg, at vintertræningen havde givet mig 
et klart teknisk - men også mentalt - 
løft. Jeg kørte på den måde, som er 
enduroskolens vigtigste læresætning: 
Det må gerne være hårdt, seriøst og til 
kanten, men det skal føles som en leg.

TYVSTART PÅ 
SÆSONEN

Det krævede teamwork at redde Søren Bra-

hes KTM, da den var kommet på afveje. (JB)

Kongshøj airborne med sin solide MX-bag-

grund på banen i Moia. (JB)

Kongshøj viser gruppen, hvor nemmeste vej 

er over ekstrem enduro-forhindringer. (SB)

Thomas Kongshøj skiftede i 
2014 fuldt over til enduro fra 
MX1. Han har siden sat sig 
på DM i regulær, ekstrem og 
el-enduro. Han arrangerer flere 
en-dags og denne fem-dags 
enduro skole under www.
thomaskongshojracing.dk.

http://thomaskongshojracing.dk/
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GRATIS FRAGT VED KØB OVER 1000 KR  HURTIGE LEVERANCER  60 DAGES PENGENE TILBAGE POLITIK   
GRATIS STØRRELSESBYTTE  TRYGGE BESTILLINGER

CROSSBUTIK!
24MX.DK - EUROPAS STØRSTE

24mx.dk | info@24mx.dk | 89 88 41 00

Det rette tilbehør og værktøj gør jobbet 
sjovere og enklere og du får mere tid 
på crossbanen! Tjek tilbehøret som 
hjælper dig med at vedligeholde og 

servicere din motocrosser.

Flot tøj, tasker og tilbehør til 
cykelelskere, fra kendte vare- 
mærker.Gratis størrelsesbytte 
med forudbetalt forsendelse- 

og returfragt.

TILBEHØR STREETWEAR

Du kan enkelt filtrere hele vores sortiment 
på hvad som præcis passer til din cykel, 

enklere bliver det ikke! Vi har dele til KTM, 
Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda,  
Husaberg, Yamaha og Husqvarna.

RESERVEDELE
Enormt sortiment af crosstøj og 
beskyttelse som du kan prøve 

hjemme i fred og ro. Gratis 
størrelsesbytte med forudbetalt 

forsendelse- og returfragt.

UDSTYR

http://24mx.dk/
mailto:info@24mx.dk
http://24mx.dk/
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AH RACING      Cross Center Esbjerg   EASYMX 
www.ah-racing.dk    www.crosscenteresbjerg.dk  www.easymx.dk
tlf: 24 26 01 90      tlf: 30 20 51 29    tlf: 97 14 97 77 

GG-Teknik     Harry Motor    Kaj´s MC
www.gg-teknik.dk    www.harrymotorservice.dk  www.kajs-mc.dk
tlf: 51 35 95 58      tlf: 86 42 22 98    tlf: 74 43 63 00

MX SHOP      West Side Racing
www.mx-shop.dk    www.wsr.dk 
tlf: 60 10 89 42     tlf: 59 29 13 01 

Like Kenny Roczen, Fox is totally committed to delivering 
winning performance on race-day.

DIN LOKALE FOX FORHANDLER:

foxhead.dk

BUILT FOR COMPETITION

http://foxhead.dk/
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For alle mennesker med en smule 
adrenalin i blodet er Travis Pastrana en 
levende legende. Selvom han er blevet 
en verdensstjerne langt ud over mo-
tocrosssporten, så er det i motocross 
han har sine rødder. Det er den sport, 
der har gjort ham til det han er i dag. 
Derfor besluttede Motorbladet sig også 
for, at få et interview med ham, når nu 
han kommer til Danmark.

Har du nogensinde været i Dan-
mark før?
Ja, jeg har været i Danmark før, men 
jeg har ikke været der om sommeren, 
så jeg glæder mig til at komme, hvor 
det er lidt mindre koldt. 

Ved du noget om Danmark?
Jeg ved en lille smule. Jeg ved, at i har 
nogle gode kørere. Men det er ærligt 
talt ikke ret meget jeg ellers ved, så 
det bliver rart at komme som en familie 
og tilbringe lidt tid.

Oprindeligt var du en lovende 
motocross-kører. Hvordan endte 
du i freestyle, og hvorfor valgte du 
den vej?
Motocross var altid min passion og 
hele mit liv. Men da X-Games kom, var 
jeg helt vild, og selvom vi havde to lån 
på huset og nærmest var fallit, fik jeg 
overtalt min mor til det. Allerede da 
jeg var 13-14 år, lavede jeg freestyle. 
Jeg havde altid så mange skader 
i motocross, og hver gang jeg var 
skadet, kunne jeg næsten altid køre 
freestyle, fordi man ikke behøvede at 
være i helt så god form. Hvis du fx. 
havde en forstrukket ankel, var det 
svært at løbe, cykle og gøre alt det, 
som var nødvendigt, for at træne til 
motocross. Men jeg kunne stadigvæk 
springe i en skumgrav eller lave andre 

freestyle-ting. På en eller anden måde 
var det næsten skader der afgjorde det 
– jeg må have været bedre til at tage 
chancer end til at køre ræs.

Så du siger, at freestyle er mere 
sikkert end motocross?
Ja, helt klart. Det holder jeg på. Ha ha.

Overvejede du nogensinde et 
normalt job?
Ja. Min far sagde altid, at han nok 
skulle støtte mig, så længe jeg blev 
ved, men at jeg jo skulle vide, at jeg 
ville ende med at bygge sammen med 
ham i familiens firma. Som dreng 
arbejdede jeg altid sammen med min 
far og mine onkler. Men det var ikke 
sådan det endte, så jeg bliver ved med 
at leve den her drøm.

Der er en youtube film, hvor dig, 
James Stewart og Ricky Carmi-
chael sidder sammen i en sofa 
som børn. Var i meget sammen 
dengang?
Ja, det er en gammel FOX video. Vi var 
ved alle de samme løb, så det var vi 
på en måde. Sådan er det når man er 
i toppen af den sport, man dyrker. Så 
løber man ind i de samme mennesker 
hele tiden.

Ses du nogensinde med dem, eller 
med andre fra dengang du kørte 
løb?
Jeg tager stadigvæk ud til en del løb, 
men det kniber bare lidt mere med 
tiden efterhånden. Jeg kørte Red Bull 
Straight Rythm i år, hvor vi mødtes. 
Det var rigtigt sjovt.

 Martin Wigh Knudsen          PR

Den levende legende Travis Pastrana kommer til Danmark. 
Motorbladet fangede ham til et interview

FRA FALLIT  TIL 
FREESTYLE-HELT
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Nu nævner du selv Red Bull 
Straight Rhythm. Føler du dig 
nogensinde fristet til at køre ræs 
igen?
Nej, jeg er blevet for gammel, ha ha. 
Jeg elsker at køre på en crossmaskine, 
men med kone og børn tager det bare 
alt for meget tid, med træning og det 
hele. Vi har så meget sjov med Nitro 
Circus og det kræver ikke nær så 
meget kondition. Ved Red Bull Straight 
Rythm hoppede jeg bare ud i det, og 
tog det som det kom – men det var 
sjovt at køre med alle de gutter igen. 
Det er bare noget helt andet end at 
skulle møde op og være konkurrence-
dygtig med Villopoto og de gutter. Men 
jeg kører stadigvæk næsten hver dag.

Har du din 500cc 2-takter med til 
Danmark?
Nej… jo, det burde jeg, det kunne 
være vildt sjovt. Det må vi lige se på.

Når du kommer til Danmark, er du 
far til to; tror du nogensinde, at 
andre forældre vil lade deres børn 
lege i dit hus?
Ha ha. Sikkert ikke. Det er sjovt, du 
nævner det, for når vi laver noget 
med vores datter, så er det bare så 
naturligt, men myndighederne ville 

sikkert gå helt amok. Min kone er den 
vildeste af os, mens jeg er den nervøse 
i familien.

Hvad inspirerer dig til at gøre de 
ting, du gør?
Det, der inspirer mig, er at kunne 
vågne op med et smil om morgenen, 
og det at have en passion. Uanset hvad 
din passion er, så er det den, der hol-
der dig kørende. For mig har det altid 
været noget med at skubbe grænserne 
og gøre ting, der aldrig har været gjort 
før – og selvfølgelig køre ræs. Prøve at 
være hurtigere end de andre.

Hvad kan danskerne forvente 
sig, når Nitro Circus kommer til 
Brøndby Stadion til maj?
Carnage, chaos and fun! Alt hvad vi 
kan love er, at danskerne får lov til 
at se nogle ret vilde ting, noget der 
aldrig er blevet prøvet før, og noget 
der sikkert aldrig skulle være forsøgt. 
I kommer til at se nogle styrt, og 
så hopper vi med alt fra sofaer til 
motorcykler, ATV, snescootere: hvis du 
kan køre på det, så får det lov at flyve. 
Vi glæder os helt vildt til, at komme og 
give danskerne det vildeste show.
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IRON BIKES
v/Ole Ølholm

Røjlevej 8 • 5500 Middelfart
Tel. 64 40 25 54 • Fax 64 40 67 79 • www.ironbikes.dk

Tlf. 66 18 12 45 – www.tubaek.dkHolger Danskes Vej 17 • 8960 Randers SØ
Tlf. 87 11 00 90 • www.multitek.dk

 BRANDDØRE

http://www.ironbikes.dk/
http://www.tubaek.dk/
http://www.multitek.dk/
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JT ALS1.0   Sort & Hvid kr.1499,- Farvede kr.1599,-

 Mikkel Wendelboe #591          Privatfoto

PROFILEN

MADS GULD FROSTHOLM
MORSØ MOTOCROSS KLUB 
(MMCK)
22 ÅR

Mads #145
Maskine: Suzuki RM-Z450
”Jeg startede med at køre motocross, da jeg var 
13 år, på en lille bane vi selv havde lavet. I dag 
træner jeg meget indendørs i vinterperioden, 
og i sommerperioden kører jeg udendørs to-tre 
gange om ugen. Og så er jeg også begyndt at 
løbetræne en del. Mit bedste resultat sidste år 
var en fjerdeplads til regionsmesterskaberne. Jeg 
blev skadet midt på sæsonen, og nåede derfor 
ikke at udrette så meget. I år håber jeg på at 
blive A-kører. Det sjoveste ved motocross? Det er 
adrenalinkicket, selvfølgelig kammeraterne man 
får, men så kan jeg faktisk også godt lide at gå 
og gøre klar, og nusse om crosseren”

ANNSOFIE DYRBYE BECK  
JENSEN
HJØRRING MOTORSPORT (HJMS)
23 ÅR

Annsofie #615
Maskine: Suzuki RM-Z250
”Det bedste ved motocross er det sammenhold 
og de venskaber, sporten skaber, og ikke mindst 
det, at vi kan være hele familien om det. Vi gør 
det ikke halvt, men helt. Vi bakker altid hinanden 
op. Jeg træner så meget som muligt. Jeg er ty-
pen der gerne vil have timer på cyklen – i stedet 
for timer i benene. Selvfølgelig er det vigtigt, at 
kondien er i orden, så det sørger jeg for med lø-
betræning. Jeg har kørt cross siden jeg var 15 år. 
Det var egentlig fordi min bror kørte, at jeg blev 
trukket ind i det, og jeg var bidt med det samme. 
Så det bliver små otte år på crosseren efterhån-
den. Målet i år er bare at få kørt en masse, og så 
vænne mig til niveauet og den nye maskine. Men 
jeg kunne da godt tænke mig at deltage i nogle 
Dame-DM’er.”

MAGNUS NYGAARD PEDERSEN
MOTORCYKEL KLUBBEN  
SVENDBORG (MCS)
15 ÅR

Magnus #84
Maskine: KTM SX125
”Jeg har kørt motocross siden jeg var 7 år 
gammel, og det bedste ved det er uden tvivl 
fællesskabet i sporten. Og så når man vinder 
et løb, som man virkelig har kæmpet for. Min 
bedste præstation i 2014 var, da jeg vandt i den 
samlede stilling til Sjøholm Cuppen, og så vandt 
jeg også Fyns Cuppen. Om sommeren træner 
jeg tre gange om ugen. To gange på cyklen og 
én gang i træningscentret. Om vinteren ligger 
hovedparten i træningscentret. Mit mål i 2015 
er at rykke op i B125, og så ellers bare have en 
masse gode timer på maskinen”.
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A-DM KAMPAGNE -20% PÅ ALT 
Gør en KANON handel på vores nye website!

KODE: ADM15

Søndag og mandag giver vi 20% på hele siden. Brug koden ADM15 og der fratrækkes 20% på hele købet.
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Grand Prix-sæsonen tegner til at blive 
ekstremt spændende. Mange vil byde 
sig til i toppen, og det er på forhånd 
svært at pege på en samlet vinder. 
Danmark har Nicki Pedersen, Niels 
Kristian Iversen og Michael Jepsen 
Jensen med, mens Peter Kildemand 
står klar i kulissen som første reserve 
og vil springe til, hvis chancen byder 
sig.

Desværre bliver det også en sæson, 
hvor nogle af de bedste i verden ikke 
er med. Emil Sayfutdinov sidder igen 
udenfor, selvom han ville være en 
seriøs kandidat til en samlede sejr. Det 
samme gør australske Darcy Ward, 
der må se sæsonstarten fra sidelinjen, 

efter endnu engang at have ladet 
ungdommens dumheder overskygge 
det kæmpetalent, han er.

Nicki Pedersen hentede i 2014 sin 
6. individuelle VM-medalje og han 
vil - hvis han og teamet kan finde fart 
i cyklerne - være en seriøs kandidat 
til endnu en medalje. Niels Kr. Iversen 
ser ud til at være kommet sig over sin 
knæskade fra sidste sæson, og flere 
gode resultater i sæsonstarten viser, 
at han er en mand, der skal holdes 
øje med.

Sidste dansker er Michael Jepsen 
Jensen, som får sin debut som fast 
mand i GP-serien. Han har tidligere 

gjort det godt som både wild card og 
reserve. Nu får han en hel sæson til at 
vise, at han hører hjemme i ver-
denstoppen, hvor top 8 samlet i første 
omgang bør være målet for den unge 
Grindsted-knægt.

KVALIFIKATION TIL GP-SERIEN
De danske pladser i GP-kvalifikationen 
skal findes ved et løb i Holsted, hvor 
der også køres om pladser i EM-kva-
len. Løbet er kørt efter redaktionens 
slutning.

De seks danske pladser er fordelt på 
alle de fire kvartfinaler: Abensberg 
2 – Lonigo 2 – St Johann 1 – Gorican 
1, efter kvartfinalerne køres der to 

semifinaler inden det hele afgøres den 
5. september i polske Rybnik. Top 3 
får en plads i næste års GP-serie.

EM SERIEN
Nicki Pedersen og Peter Kildemand er 
begge sikret adgang til de fire EM-fina-
ler, der køres i Torun, Landshut, Kumla 
og Ostrow. Udover det vil yderligere 
fem mand få chancen i kval-runderne, 
som giver adgang til den afgørende 
SEC Challenge. Den køres i Lendava i 
Slovenien.

RØD-HVIDT FORÅR
 Rasmus Terkelsen          Allan Høgholm

Danskerne sætter præg på den internationale sæson 2015. De kæmper med om medaljerne 
både individuelt og ved Speedway World Cup, som køres på hjemmebanen i Vojens i juni

Michael Jepsen Jensen er en af de danskere, der skal vise sig internationalt i 2015. Nu som fast mand i Grand Prix-serien.
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Når Holsted 29. april indleder titelfor-
svaret i Dansk Metal Speedway League 
på hjemmebane mod Holstebro, bliver 
det som en af de to storfavoritter til 
at tage titlen i ligaen. Den anden er 
Esbjerg, der de sidste tre sæsoner har 
hentet to guld og en sølv. De øvrige 
klubber ser ud til at skulle kæmpe om 
de resterende to pladser i Superfinalen.

ESBJERG MOTOR SPORT: 
Esbjerg har forlænget med Niels 
Kristian Iversen, Rene Bach og Mikkel 
Bech, så holdleder Ib Pedersen har 
formået at holde sammen på grund-
stammen på holdet, der sidste sæson 
hentede sølvmedaljer. Erstatningerne 
for de øvrige kørere er fra absolut 

øverste hylde, så ingen skal føle sig 
sikre. Brady Kurtz, der ellers ”tilhører” 
Holsted, er hentet ind på et toårig 
aftale, og Jurica Pavlic kan helt sikkert 
være en fuldgod på B-pladsen.
 
A: Niels Kristian Iversen, Artem 
Laguta, Krzysztof Kasprzak B: Mikkel 
Bech, Rene Bach, Jurica Pavlic, Brady 
Kurtz C: Michael Palm Toft, Kamil 
Pulczynski D: Jonas Jensen, Patrick 
Josefsen

TEAM FJELSTED: 
2014-sæsonen gik op i regle-
ments-problemer for Fjelsted, der 
aldrig kunne køre fast med det plan-
lagte hold. Kategoriseringen har heller 

ikke været god ved fynboerne, for både 
Nikolaj Busk og Ulrich Østergaard er 
kommet op som B-kørere. Alligevel er 
det lykkedes at samle et spændende 
hold, hvor særligt de to D-kørere 
Patrick Hansen og Frederik Jakobsen 
bliver sjove at følge.
 
A: Peter Kildemand, Adrian Miedzin-
ski B: Nikolaj Busk Jakobsen, Ulrich 
Østergaard, Patrick Hougaard, Josh 
Grajczonek C: Nicki Barrett, Adam 
Roynon D: Patrick Hansen, Frederik 
Jakobsen

GRINDSTED SPEEDWAY KLUB:
Michael Jepsen Jensen er stadig stjer-
nen hos Grindsted. På pladserne som 

B-kørere satses der polsk sammen 
med klubmanden Johannes Kikken-
borg. Særligt spændende bliver det at 
følge Kacper Woryna og den helt unge 
C-kører, Krystian Rempała.

A: Michael Jepsen Jensen, Kacper 
Gomolski B: Johannes Kikkenborg, 
Kacper Woryna, Miroslav Jablonski, 
Damian Adamczak, Kai Huckenbeck C: 
Krystian Rempała D: Andreas Lyager, 
Emil Grøndal

HOLSTEBRO SPEEDWAY KLUB: 
Bjarne Pedersen og Kenneth Bjerre 
skal kæmpe om pladsen som A-kører i 
Holstebro, som også har hentet Jesper 
B. Monberg ind som B-kører. Truppen 

Esbjerg og Holsted er klare favoritter til at vinde speedwayligaen. Optakt til sæsonen

JYSK GULDKAMP

Esbjerg er en af to store favoritter. Her holdkaptajn Mikkel Bech. RT
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Kontakt os for yderligere informationer.

* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler * 
                                        SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE! 

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 
                     Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

Produktinfo – Tyrant:
• Scott´s top-serie
• RAM Air Flow system der giver en god ventilation
• Scott Fit System for optimal pasform til ansigtet
• Silikone strop
• Justerbar næsebeskytter
• Scott WORKS anti-dug lense 
• Findes i mange farver.
• Pris: fra 499 kr. 

Produktinfo – Hustle MX:
• Scott´s mest populære brille
• Scott Fit System for optimal pasform til ansigtet
• Silikone strop
• Scott WORKS anti-dug lense 
• Findes i mange farver.
• Pris: fra 399 kr. 

er ikke så bred, men holdleder Svend 
Jakobsen har nogle kort i ærmet, 
han hiver frem hvis det skulle blive 
nødvendigt

A: Bjarne Pedersen, Kenneth Bjerre 
B: Andreiy Karpow, Vadim Tarasenko, 
Jesper B. Monberg C: Thomas 
Jørgensen, Ziga Kovacic D: Mikkel B. 
Andersen, Simon Simonsen

HOLSTED SPEEDWAY KLUB:
Holsted med Nicki Pedersen i spidsen 
har samlet et fantastisk hold: Nicklas 
Porsing er kommet tilbage fra Region 
Varde og så er sidste års store overra-
skelse, Kasper Lykke Nielsen, hentet 
i Munkebo. Der vil blive ligadebut til 
Sam Jensen og Martin Steen Hansen i 
løbet af sæsonen. 

A: Nicki Pedersen B: Andzejs Lebe-
devs, Damian Balinski, Nicolai Klindt, 
Nicklas Porsing, Rasmus Jensen C: 
Tyron Proctor, Josef Franc, Kasper 
Lykke Nielsen D: Martin Steen Hansen, 
Sam Jensen

MUNKEBO SPEEDWAY CLUB: 
Munkebo overraskede alt og alle sidste 
sæson med deres bronzemedaljer, og 
til denne sæson har holdleder Karsten 
S. Jørgensen igen sammensat et rigtig 
spændende hold. Lasse Bjerre er kom-
met til, og så er det lykkedes at hente 
Anders Thomsen som en fuldgod 
erstatning for Kasper Lykke Nielsen.

A: Kenni Larsen, Hans Andersen B: 
Lasse Bjerre, Cameron Woodward, 
Timo Lathi, Mathias Thörnblom C: 
Anders Thomsen, Anders Mellgren D: 
Jesper Scharff, Jacob Bukhave

REGION VARDE ELITESPORT:
Region Varde har oprustet med blandt 
andet den finske langbaneekspert Joo-
nas Kylmakorpi, der er en af de rigtig 
stærke B-kørere, og på C-pladsen er 
Jonas B Andersen hentet i Holstebro. 
Mads Korneliussen og Jason Doyle 
havde begge en rigtig god 2014-sæ-
son, og de skal kæmpe om A-pladsen. 
Endnu et spændende navn på holdet 
er den amerikanske landsholdskører 
Gino Manzares, som kan få sin danske 
debut.

A: Jason Doyle, Mads Korneliussen B: 
Krzysztof Jablonski, Charlie Gjedde, 
Joonas Kylmakorpi, Max Fricke, Claus 
Vissing, Artur Mroczka C: Jonas B. 
Andersen, Gino Manzares D: Tobias 
Thomsen

SLANGERUP SPEEDWAY KLUB:
Lars Munkedal er en mand, der tror 
på sine tropper, derfor er holdet også 
let genkendeligt i forhold til de tidligere 
sæsoner. Leon Madsen og Greg 
Hancock skal kæmpe om A-pladsen, 
mens Mikkel Michelsen og Kenneth 
Hansen igen er B-kørerne, der særligt 
på hjemmebane kan matche alle andre 
hold. Simon Nielsen er kommet til som 
ny D-kører og vil kunne løfte arven 
efter Jesper Søgaard.

A: Leon Madsen, Greg Hancock B: 
Mikkel Michelsen, Kenneth K Hansen, 
Rohan Tungate. Tomasz Gapinski C: 
Kenni Nissen, Jesper Søgaard, Robin 
Tørnqvist D: Simon Nielsen, Simon 
Selch

Holsted har et fantastisk hold i år med bl.a. 

Nicki,  Nicklas Porsing og Kasper Lykke 

Nielsen. JBJ

3 MATCHER DU IKKE MÅ GLIPPE:
17/6 – Esbjerg – Holsted: Niels Kr. Iversen mod Nicki Pedersen i en match, hvor der uddeles bonuspoint. Det kan være 
afgørende for, hvor vi skal se superfinalen.

12/8 – Munkebo – Fjelsted: Det fynske lokalopgør, som ingen vil tabe. Med to lige hold kan det blive rigtig sjovt. 

9/9 – Dansk Metal Superfinalen: Medaljerne skal fordeles, og det plejer at være et fantastisk løb med mange tilskuere.

mailto:ulvedal@ulvedal.dk
http://www.ulvedal.dk/
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En ulykkesforsikring hos GF DASU og DMU dækker dig under motorløb*, 

og samtidig går overskuddet til de to unioners ungdomsarbejde.

Vil du også have et godt tilbud på en ulykkesforsikring?  

Eller et tilbud på alle dine andre forsikringer? 

Så ring til os på 70 20 05 47.

GF DASU og DMU · Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge · www.gf-dasu.dk

Bliv forsikret hos 
GF DASU og DMU 
og støt ungdomsarbejdet
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Foto: Per Schjødt

http://www.gf-dasu.dk/
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PROFILEN

HJALTE NYGAARD
GLUMSØ, 2 DIV.
10 ÅR

Startede som: 7-årig,

Træner: Tre gange om ugen, og 
om vinteren spiller jeg fodbold og 
motionstræning 

Bedste resultater i 2014: BJ 
Mindeløb: 4 plads.

Det bedste ved speedway: Kamp 
til stregen. 

Mål for 2015: Gå videre til JM finalen 
og blive blandt de bedste 10. 

NICOLINE PEDERSEN 
KRONJYLLAND  
SPEEDWAY CLUB 
17 ÅR

Startede som: 12-årig. 

Det bedste ved speedway: Fart, spænding 
og det gode sammenhold, der er. 

Bedste resultat i 2014: 1. plads ved et 
åbent løb i Wolfslake i Tyskland. 

Træner: En til tre gange om ugen om 
sommeren og en til to gange om ugen om 
vinteren

Mål for 2015: At komme ud og køre noget 1. 
division. At have det sjovt med at køre, men 
stadig køre for at vinde.

GITTE SVANEHOLM BEYER
VISSENBJERG BRED MOTORKLUB 
VBMK
52 år

Hvilken funktion har du i klubben? Jeg sørger for 
vores hjemmesider samt PR til vores aviser for VBMK. 
Hvornår startede du? Jeg har været med i flere omgange: 
var med som holdleder først i 80’erne og kom tilbage i 
2006 med min søn Mark Svaneholm Beyer på opstart til 
80cc, Kørte som mekker med Mark frem til 2010, hvor 
hans far overtog. Mark kører nu på niende sæson og tred-
je år på 500 cc. Derefter var jeg holdleder for 1 div. holdet 
Nuserne FSK og kørte en bronze og sølvmedalje hjem 
sammen med nogle helt fantastiske drenge, bla. Frederik 
Jakobsen, Anders Thomsen m.fl.

Har du selv kørt: Ja, jeg kørte i 1975 & 76.

Hvorfor startede du som frivillig? Jeg startede, 
da min far stiftede Vissenbjerg Bred Motorklub i 1974, 
da var jeg 11 år gammel. Jeg har set hvordan banen i 
Bredbakkerne blev bygget, har set hvordan min far Aksel 
Svaneholm fik en klub op at stå - der til maj bliver 41 år. 
Denne sport giver mig og min familie rigtig mange gode 
oplevelser. Min far kørte sidevognsrace da jeg blev født, 
så det kom ind med modermælken og det samme har 
mine tre skønne unge mennesker samt nevø og niece 
oplevet. 

Jeg kan godt lide at være sammen med de super dejlige 
mennesker, der er med omkring sporten både på Bredba-
nen og når vi kommer ud. Det er så givende og noget, vi 
slet ikke kan undvære. Vi er rigtig mange ”gamle” i VBMK, 
og det er super dejligt at det gør sig gældende i andre 
klubber landet over. Vi kender hinanden og nyder at være 
sammen når det sker til nogle supergode løb og matcher.

Hvor meget tid bruger du som frivillig i VBMK? Der 
bruges nok ca. 10 timer om ugen året rundt i gennemsnit.

Har I brug for flere frivillige? I VBMK er vi meget 
åbne for nye mennesker, og vi har de seneste år haft en 
tilstrømning af nogle skønne og dejlige familier samt med-
hjælpere. MEN vi siger altid VELKOMMEN til jer der kunne 
have lyst til at gøre en forskel for nogle super dejlige børn, 
forældre og hjælpere i klubben. VBMKs klubånd siger: Alle 
er velkommen, alle skal være her, alle skal hygge sig med 
sporten og vi siger pænt tak for hjælpen!

VILLADS NAGEL  
CHRISTIANSEN
MSM
7 ÅR

”Jeg startede med at køre ATV hos min 
bedstefar, da jeg var 3 år. Vi bor tæt på 
Glumsø Speedway bane, og jeg har været 
nede og se rigtig mange løb. Så en dag, da 
der var åbent, hus tog min far mig med ned 
og prøve en PW 50. Jeg måtte køre ikke selv, 
men min far prøvede en tur med mig. Det var 
mere sejt end at køre hos bedstefar, så jeg 
ville rigtig gerne gå til speedway… Dagen 
efter havde min far allerede fundet en brugt 
speedway-maskine, som vi så hentede. Jeg 
startede weekenden efter: i august 2012.”

Hvorfor er det sjovt at køre speedway: 
”Fordi man kan køre stærkt, og så kan man 
broadside og vinde pokaler. Vi har det rigtig 
sjovt med hinanden i klubben, der er mange 
gode kammerater, også når vi er til løb. Min 
bedste speedway-kammerat er Sebastian 
Basso fra Vissenbjerg. Ham har jeg vundet 
det officielle DM i parløb med, både i 2013 
gruppe C og i 2014 gruppe B. Det er også 
sjovt at være afsted hele familien i weeken-
derne, og nogen gange tager vi også vores 
campingvogn med og hygger om aften.”

Hvilke fremtidsplaner har du med 
speedway: ”Jeg vil køre i 1. div 50cc og så 
blive danmarksmester og så være verdens-
mester på 500cc ligesom Woffinden og 
Hancock. I 2015 skal jeg køre i 2. div for 
Glumsø Speedway, og jeg håber vi får rigtig 
mange point - men bare jeg snart bliver 10 
år, så min far kan købe en 85cc til mig. Det 
ønsker jeg mig rigtig meget.”

http://m.fl/
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Stationsvej 6 • 8444 Balle
Tlf. 24 25 27 75

BH Smede & Montage

”Ready to Burn”, fremtidens pillefyr. Der er stort set 
ingen pasning på et ”Ready to Burn”pillefyr, der er 

specielt udviklet til at have den 
højeste virkningsgrad.

Certi�ceret RTB forhandler. Vi kan tilbyde udvidet garanti.

Navervej 5
8382 Hinnerup
Tlf: 86 91 12 00

Se vores webshop på: 
www.ktmparts.dk

RACING PRO

VI REPARERER 
ALLE CROSS MÆRKER

Suzuki reservedele fra 1979-2014

Reservedele, tilbehør, 
cylinderservice samt alt hvad du skal 

bruge til cross.

Hovedgaden 53, Snejbjerg, Herning
Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43

MOTOCROSS
Vi har din nye crosser på lager - egen 
import derfor landets billigste priser.  
Stor rabat ved ren handel. 
Suzuki, Kawasaki, Yamaha. 

Nye cross-tilbud 
Suzuki RMZ 250 – kr. 52.000
Yamaha YZF 450 – kr. 48.800
Kawasaki KZ 85 – kr. 33.995
Byt til nyt – vi mangler brugte 
Se brugtlager på www.bj-mc.dk

Ring 97 16 13 06 for et godt tilbud
Se alle tilbuddene på www.bj-mc.dk

http://www.ktmparts.dk/
http://www.bj-mc.dk/
http://www.bj-mc.dk/
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DET SKAL DU SE!
-UDVALGTE LØB I DE NÆSTE MÅNEDER

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

BMX

16. maj Landspokal afd. 1 & 2 Haderslev

5. juni European Cup afd. 5 & 6 Bjerringbro

MOTOCROSS

17. maj EM Mini 65/85 + Quad Randers

24. maj DM A Holstebro

7. juni EM Mini 65/85 Morsø

14. juni DM A Randers 

OFF-TRACK

2. maj Skov Trial – DM 2 Fyens Motor Sport

31. maj Wild West Enduro – DM 2 Oksbøl Øvelses-
terræn

13. juni Hedeland Enduro – DM 3 Hedeland

21. juni Tandskov Trial – DM 4 Midtjysk Trial Sport

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Road Racing

2. maj DM SuperMoto Hjørring Køreteknisk 
Anlæg

3. maj DM Classic afd. 1 Jyllandsringen

17. maj DM Dragracing Malmø

SPEEDWAY 

29. april Første DSL-match Holsted

9. maj Best Pairs Cup Esbjerg

13. juni SWC-finale                                  Vojens

20. juni DM 1, 85cc Holsted

27. juni EM U21-semifinale Brovst

Find den fulde løbskalender på DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

MX TRÆNINGSLEJR PÅ BORNHOLM! (uge 29) 
Danmarks hyggeligste træningslejr , med plads til alle! Åben for micro, mini og alle maxi-
klasser. Prof. Trænerteam fra Kaj’s MC, med bla. Kasper Jensen, Rasmus Krogh Jørgensen 
og Alex Mikkelsen. 5 dages træning med pokal-løb som afslutning! Tag familien med og få 
årets bedste cross-uge på Bornholm. 

STORE LEGEDAG! (7-8 august) 
En dag med markrace, leg og masser af kræs for legelystne børn og voksne. 
Læs mere på www.nmts.dk 
PIZZALØB! (31. oktober) 
Årets sidste løb på Bornholm. Der køres mark-race med træning  
og 2 heat i rimelige klasser. Her kan også de ’gamle’ køre med på en  
punkteret havelåge, hvis de tør! 
Rejs t/r til Bornholm for under 1500,- med rabat aftale. 
Kontakt os på info@aack.dk for billetter eller spørg os på facebook. 

 

PAS PÅ DINE ØRER
...du skal jo bruge dem resten af dit liv

TAG EN LEDSAGER ELLER 

KAMMERAT MED OG FÅ 25% 

RABAT PER SÆT!

Blød og perfekt pasform
•  Falder ikke ud
•   Tale og omgivende lyde 

kan stadigvæk registreres 
•  De sidder ikke i vejen  
•  Lang levetid

Ring på 3940 1050 
eller se mere på 
audiovox.dk

HOS AUDIOVOX FREMSTILLER VI INDIVIDUELLE
KVALITETSHØREVÆRN TIL MC-FOLKET

Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 Kbh Ø
Smallegade 52A - 2000 Frb.
Herlev Hovedgade 138E - 2730 Herlev

Over Bølgen 2A, 1 - 2670 Greve
Bagsværd Hovedgade 77 - 2880 Bagsværd

HER KUNNE DIN 
ANNONCE VÆRE!

http://www.dmusport.dk/
http://www.nmts.dk/
mailto:info@aack.dk
http://audiovox.dk/
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Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

Vi har brugt vinteren på, 
at udvide butikken og 
vores sortiment
Kom forbi og se vores 
store udvalg i udstyr, 
beskyttelse og tilbehør

Stempelkit:
YZ85: kr. 912,-
YZ125: kr. 922,-
YZ250F: kr. 839,-
YZ450F: kr. 859,-

Kobling komplet:
YZ85: kr. 797,-
YZ125: kr. 935,-
YZ250: kr. 863,-
YZ450F: kr. 759,-

Ny cylinder:
YZ85: kr. 2.200,-
YZ125: kr. 2.300,-

Ny krumtap:
YZ85: 1.615,-
YZ125: kr. 1.722,-
YZ250F: kr. 3.115,-
YZ450F: kr. 1.954,-

Alle priseksempler er vejledende udsalgspriser 
pr. 01-07-2014 til 2015 Yamaha modeller. Der 
tages forbehold for ændringer.

Brug originale dele til 
din Yamaha, det koster 
ikke mere!

Udvalgte priseksempler:

BILLIG FINANSIERING 0,0% I RENTE OG INGEN UDBETALING!

Yamaha YZ450F 2015 - DEMO
Kr. 56.990,- eller kr. 2.729,- pr. måned i 23 mdr.

 SPAR 

kr. 8.000,-

Yamaha YZ450F 2015 - NY
Kr. 64.990,- eller kr. 3.142,- pr. måned i 23 mdr.

Der tages forbehold for pris- og tastefejl.

Repræsentativt eksempel:
Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 måneder. Tilbagebetaling via BS og låneprovenuet overføres til pengeinstitutkonto. Så er den månedlige 
ydelse 1.946 kr. Debitorrenten er 0,0% og variabel i lånets løbetid. ÅOP er 12,1% og de samlede kreditomkostninger er 4.759 kr. Det samlede beløb, du 
skal betale, er 44.759 kr. Fortrydelsesret: Ifølge kreditaftalelovens §19 kan du indenfor 14 dage fortryde den indgåede kreditaftale. Fristen regnes fra 
den dag, du underskriver kreditaftalen og har modtaget de oplysninger, du har krav på ifølge Kreditaftaleloven.

Nu med endnu flere varer på 
lager!

mailto:admin@ysr.dk
http://www.ysr.dk/

