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MOTORBLADET

BMX PÅ VEJ TIL OL
SÆSONSTART MX
BUKHAVE TIL UK
SIMON JESPERSEN I FART
KØRERPROFILER

Photo: R. Schedl

Please make no attempt to imitate the illustrated riding scenes, always wear protective clothing and observe the applicable provisions of the road traffic
regulations!

www.husqvarna-motorcycles.com

IT WAS NEVER EASIER
OR MORE FUN
TO GO THIS FAST
In an age when the sweet-sweet smell of premix at the track has become quite rare,
Husqvarna Motorcycles is proud to continue pushing new boundaries in 2-stroke
design, development and innovation. The latest generation 2016 Husqvarna 2-stroke
motocross bikes return the classic thrill of old-school “moto” to the modern era.
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Leder: FairPlay, gensidig

respekt og ytringsfrihed
DMU startede DMU FairPlay for tre
år siden, og det er en kampagne, der
vil fortsætte mange år. Det er et af
de vigtigste fokusområder i DMU,
at vi sikrer den gensidige respekt og
FairPlay både på og udenfor banen.
Alle sportsgrenene under DMU er
forbundet med en høj risiko, og det er
derfor meget vigtigt, at alle fokuserer
på FairPlay – selv når adrenalinen
er på sit højeste. Gennem de senere
år har vi rigtig mange positive
eksempler på dette. Vi har oplevet
mange eksempler på, at kørere er
stoppet undervejs i et løb og har
hjulpet en kammerat eller konkurrent,
som er styrtet. Vi ved alle, at hurtig
hjælp kan være det, som redder den
enkelte. Ligeledes oplever vi færre
styrt, hvor årsagen er en decideret

afkørsel.
Lasse Olsen (DMU Motocross) vandt
årets FairPlay-pris 2015 ved en fælles
afstemning med DASU og DMU, hvilket viser, at DMU FairPlay er kendt og
respekteret blandt alle.
DMU har udpeget mange Fair
Play-ambassadører, som kan uddele
FairPlay priser på dagen, når der
opstår disse eksempler. Flere ambassadører kommer til i 2016.
Uden for banen er det også vigtigt at
FairPlay og den gensidige respekt er
i fokus – og ikke mindst, at vi sikrer
den konstruktive tone i debatter eller
uenigheder. Vi kan ikke alle være
enige i alle sager.
Det er derfor vigtigt, at vi alle følger

6-17

vores reglementer, kompetencer og
aftaler og fastlagte procedurer for at
undgå uenigheder, som jo tit og ofte
kommer ud af kontrol. Og hvis der
er behov for ændringer, justeringer
eller andre kommentarer, er det den
enkeltes pligt at bringe dette op til de
ansvarlige – inden det bliver for sent
og den ”negative sag” starter. Den
slags er meget sjældent til fordel for
nogen eller for sporten.
Vi har en ”åben dørs politik” i DMU
og naturligvis konstruktiv ytringsfrihed – og det gælder for alle. Kom
med konstruktive forslag, og de vil
blive behandlet og besvaret.

og fokus for os alle.
Jeg vil samtidig gerne takke alle
klubber og aktive for at bakke op om
DMU FairPlay.
I ønskes alle en god sæson 2016

Med venlig hilsen
DMU-formand,
Jørgen Bitsch

Vi er her alle for det samme – vi vil
dyrke vores sport og ikke mindst nyde
vores sport. Det skal være i centrum
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#dmusport
#dmusport

@dmusport

dmusport

dmu_sport

Hvilken overlevering modtog du, da du
startede i bestyrelsen?

FORMÆND VIL HAVE
KURSER
På årets Repræsentantskabsmøde havde
formænd og næstformand muligheden for
at besvare et spørgeskema omhandlende alt
fra udfordringer ved bestyrelsesarbejde til
frivillighedsstrategi, FairPlay og klubudvikling.
I alt svarede 42 på undersøgelsen. Se nogle af
resultaterne her.

dmusport

Ja, det vil i stor grad være
interessant for jeres klub

5%

21%
2%

31%

41%

Har din klub udarbejdet en
frivillighedsstrategi?
12%

7%
22%

57%

• JaJa og nej
• Nej
•

2%

i gang
• ViIkkeersvaret
•

VINDERE AF GRATIS
DMU-LICENS I 2016
Fra d. 1. januar til og med d. 31. marts har alle
DMU’s medlemmer i forbindelse med bestilling af
licens haft mulighed for at vinde deres 2016-licens gratis ved at gennemføre e-learningforløbet
”Sikkerhedskursus for kørere” i DMU’s Uddannelsesportal. Der er nu blevet trukket lod blandt alle
dem, som har gennemført kurset, og fem vindere er
blevet fundet. Vinderne af gratis licens i 2016 er:
Viktor Mansfeld, Herning Speedway Klub
Heidi Jensen, Aars Motocross Club
Peter Petersen, Aalborg Motor Klub
Morten Kampf, Ballerup Skovlunde Motocross Klub
Victor Andreasen, Slagelse Motocross
DMU ønsker tillykke til de fem vindere, som har
fået direkte besked.

Vil et klubudviklingsforløb være
interessant for jeres klub?

modtog ingen overlevering fra tidligere besty• Jeg
relsesmedlem
modtog materiale og overlevering af nuværen• Jeg
de/tidligere bestyrelsesmedlemmer
materiale og overlevering af både besty• Modtog
relsesmedlemmer og formand
modtog overlevering fra formanden i klubben
• Jeg
Ikke
• svaret

28,57%

Ja, både klubudviklingsforløb
og klublederkursus vil være
interessant for vores klub

Nej, men jeg er interesseret
i at høre nærmere omkring
klublederkursus

Nej, det vil ikke være relevant
for vores klub

Ikke svaret

38,10%

9,52%

14,29%

9,52%

GLADE KLUBTRÆNERE
I løbet af de sidste par måneder har DMU fået
næsten 60 nye klubtrænere. Trænerne har været
på to uddannelsesweekender med en blanding af
fælles teoretiske kurser og praktisk undervisning
på banen i hver sportsgren.
Forhenværende speedwaylandstræner Anders
Secher, motocrosstræner Emil Larsen samt
BMX-talenttræner Mattias Wennbring og tidligere
BMX-OL-deltager Morten Therkildsen har stået for
den praktiske undervisning, og de har alle fået stor
ros fra deres kursister. Om Mattias og Morten siger

Theis Nordkvist, som nu er nyuddannet BMX-klubtræner på KT1-niveau, for eksempel:
-Jeg synes, at de gjorde det rigtig godt – de var
gode til at holde gang i kurset, så det ikke blev så
tørt, gode til at forklare tingene på en måde, så alle
kunne være med, og til at inddrage folk.
Hvis du går med en træner i maven, så hold øje
med det næste motorblad. Her vil du kunne finde
datoerne for DMU’s næste klubtræneruddannelsesforløb.

feed
NORDIC MOTORSPORT GAMES

Følg DMU på de sociale
medier

August 2016 kan blive fantastisk for folk, der dyrker tohjulet motorsport . Norge er nemlig vært for Nordic
Motorsport Games, som er et stort arrangement for kørere fra alle de nordiske lande. På programmet - der
løber i hele august 2016 - er Enduro, Speedway, Motocross, SuperMoto, Road Racing og Minimoto. Børn
og unge kan komme på motorsportscamp undervejs. Du kan læse mere om Nordic Motorsport Games på
www.dmusport.dk.

#dmusport i dine Instagram-billeder
– vi bringer de bedste og sjoveste i
MotorBladet
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mortenopstrupVask af maskinerne efter et
godt løb på Fyn idag. Det blev en sejr så jeg er
tilpas. Dog fik jeg lidt viden om hvad der blandt
alt det andet skal trænes videre med.
#trialdk #honda #trial #dmusport #vinder

1 WEEK
OF CAMP!

t more:
Find ou
O
2016.N
C
M
.
W
WW
FØLG DMU PÅ DE SOCIALE
MEDIER

TILMELD DIG DMU’S
NYHEDSBREV

Følg @dmusport på de sociale medier, og kom
helt tæt på de største stjerner i den tohjulede
motorsport. Du kan finde os på Facebook,
Instagram, YouTube og Twitter under @
dmusport. På Flickr hedder vi dmu_sport.

Ca. to gange om måneden udsendes
DMU’s nyhedsbrev med emner om alt
fra store sportslige resultater til kommende løb, uddannelse, organisatoriske tiltag og konkurrencer. Tilmeld
dig via www.dmusport.dk eller QR-koden her på siden
– og hold dig opdateret om, hvad der sker i DMU.

jheldgaardSå er den ved at være klar til at
blive prøvet af @kukkonen256 - KMS
Har lavet min bagdæmper klar til race, det er
blevet så lækkert

MINDEORD OVER JONNA BACK HENTZE
Drag racing i Danmark har mistet en mangeårig enestående støtte. Sidst i februar
døde Jonna Back Hentze. Jonna var gift med
Keld Back, og sammen har ægteparret været
til de fleste drag racing løb i Danmark de
sidste mange år. Mens Keld Back har passet
sit officialjob som synsmand, depotchef og
miljøansvarlig, har Jonna i forteltet i parrets
campingvogn trofast passet Drag Racing Club
Denmarks merchandise shop.

kaffe og ofte også et stykke hjemmebagt
kage, for Jonna havde altid tid til at lytte og
snakke med de mange, der kom forbi.

Her har hun gennem årene solgt masser af
T-shirts og sweatshirts samt andet merchandise fra klubben. Mange officials og kørere
har gennem årene aflagt adskillige besøg
i forteltet, både for at købe en T-shirt eller
andet, men også for at få en sludder, en kop

Æret være Jonnas minde.

karstenmolsSuper god arbejdsdag i klubben.
En del af gamet. #klubliv #arbejdsdage #snartklartilnysæson #dmusport #dmufairplay

Drag Racing Club Denmark og drag racing i
DMU skylder Jonna en stor tak for hendes
mangeårige indsats for den sportsgren, vi
holder af. Tankerne og sympatien går til Keld,
som nu må undvære sin Jonna efter næsten
50 års ægteskab.

Jens OIlaf Hersom
Formand Sportsudvalget, Drag Racing
Medlem af Drag Racing Club Denmark

william_holch#100% #holch #braaap
#motocrosslife #motocoss #motorcross
#masuspension #promax #pro #pappaspizza #tørringmx #thor #fox #flying #fastkid
#farsdreng #william #will #williamholch
#ktm #fastlife #7 #800m #mx #mxlife #motol
#easymx #dmusport #dmcu #usastyle

MSR MAV 3 LEGEND 71 SORT-RØD

1.199 kr

MSR MAV 3 SF NAVY-CYAN

1.199 kr

ANSWER SNX 2 GRÅ-SORT-RØD

ANSWER SNX 2 SORT

949 kr

949 kr

TJEK MSR 2016 & ANSR 2016
PÅ 24MX.DK!

CROSSTØJ MSR M16 AXXIS
NAVY-CYAN

885 kr

CROSSTØJ MSR M16 AXXIS
SORT-RØD

885 kr

CROSSTØJ MSR M16 AXXIS
RØD-HI VIS

885 kr

CROSSTØJ MSR M16 AXXIS
SORT-GRÅ-ORANGE

885 kr

795 kr

CROSSTØJ ANSWER A16 SYNC
HVID-SORT-BLÅ

795 kr

CROSSHANDSKER ANSWER A16 ELITE
RØD-SORT-GUL

239 kr

CROSSTØJ ANSWER A16 ELITE
RØD-SORT-GUL

1.365 kr

MATISS KARRO - 24MX LUCAS OIL HONDA
24mx.dk | info@24mx.dk | 89 88 41 00

Der tages forbehold for trykfejl, ændring i priser, lagerbeholdning samt
eventuelle fejl i produktinformation og annoncer/webshop.

CROSSTØJ ANSWER A16 SYNC
HVID-SORT-ORANGE
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Mikkel Wendelboe #591

Mikkel Wendelboe #591

STØRRE,
VILDERE,
BEDRE!
24MX DM-A serien er inde i en rivende
udvikling. Selvom 2015 var et fantastisk
år, tegner 2016 til at blive endnu vildere.
Her er noget af det, du kan glæde dig til
Billetten er købt. Alle bekymringer er
skibet afsted til Katmandu. Og over dig
kigger solen ned fra en skyfri himmel.
Du har motorglam i ørene, en kold drik i
hånden og din bedste kammersjuk med
dig i armkrog. Glemt er din urensede
tagrende, hullerne i dine sokker og alt
andet, der kunne tænkes at spolere en
ellers herlig weekend. Foran dig breder
den moderne verdens mest prægtige
arena sig, i al sin vælde, i det glade
solskin. Crossbanen! Rundt langs dens
sider er folk mødt frem fra nær og fjern.
Spændingen i luften er så tyk, at du
næsten kan skære den, og selv den
mindste purk forstår øjeblikkets storhed.
DM i motocross er kommet til byen. For
fuld musik, for fuld hammer og for fuld
smadder. Arrangementet stråler i alle
regnbuens farver og byder på en sport
– og en serie – i fremgang. Udøvere,
publikum og dem, der får maskinen til at
rulle, myldrer rundt imellem hinanden, på
jagt efter endnu et actionmættet øjeblik.
Action i en sådan grad, at andre sportsgrene har fået uddelt en blok, blyant og
en høflig formaning om at tage noter til
fingrene bløder.

Ikke nok med at DM i motocross
byder på danske stjerner og talenter,
så er serien også begyndt at tiltrække sig interesse fra udlandet. Navnene
på startlisten klingede af Europa og
USA i 2015, og det tegner til at blive
endnu et år, hvor den tendens fortsætter. Igen bliver der deltagere fra USA,
ligesom også svenskerne planlægger at
møde op – klædt på til lejligheden. Det
rumler også i Norge, og hvem ved, hvor
vores lille land ellers kan tiltrække
kørere fra?
Heldigvis er der en skare hjemlige navne, som er klar til at byde
udlændingene op til dans. De
danske drenge har trænet
intenst hele vinteren, været
sydpå og gjort, hvad der
stod i deres magt for at
være mere end klar, når
bommen tordner til jorden
i starten af maj.
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En garanti? Det bliver spændende,
lige indtil det ternede flag kløver
luften en sidste gang i Næstved
til september. Men hvor kommer
det til at gå for sig? Og kan man
virkelig komme ind for blot en krøllet
100-lap? Ja, det kan man. Hvis du
vil vide mere om stederne, så læs
med her:

Randers. 1. Maj
Honda Park udenfor Randers sparker
løjerne behørigt i gang. Banen er en
tilbagevendende klassiker, der sikkert har været besøgt af Danmarks
bedste motocrosskørere år for år. I
år gælder det premieren! Underlaget i Randers byder på lidt af hvert,
og stensikkert er det, at vi får et
brag af en åbning på sæsonen!

Roskilde. 29. Maj
Det er nogle år siden at Hedelandsbanen ved Roskilde har været
vært for en afdeling af DM, men i
år er den tilbage, når den anden af
slagsen ruller ind sidst i maj! Banen,

der er kendt – frygtet af nogen – for
sin hårdhed, kommer til at kræve
det yderste af kørernes teknik og
kunnen, og mon ikke der ligger et
par spektakulære kampe og venter?

Svendborg. 19. Juni
Midtvejs, og derfor også passende
med en afdeling midt i Danmark.
Svendborgbanen er et hyggeligt
sted – lidt til den hårde side – og
der har været udkæmpet mange
slag om DM i udkanten af den sydfynske by. Svendborg er altid garant
for drama og spænding!

Mors. 28. August
Endelig tilbage på programmet byder den billedskønne Solbjergbane
sig til som den fjerde i rækken. Beliggende imellem bakkerne på Mors
er terrænet som skabt til motocross.
Banen har udnyttet lige netop det
faktum til fulde. Så vær beredt på
en fantastisk dag, hvor det hele
kommer til at gå op og ned!

Næstved. 11. September
Den store finale! Og hvilket bedre
sted at afvikle den end på Nisseringen udenfor Næstved? Et sted,
der også har været et fast indslag
i kalenderen i en årrække, og som
kommer til at danne en nervepirrende ramme for årets sidste udfoldelser på motorcyklerne. Hvem bliver
mester? Det finder du kun ud af ved
at være på pletten i Næstved.
Så har du noteret datoerne? Årets
DM-A serie bliver endnu mere vild,
endnu mere spændende og endnu
mere interessant – og krydrer du det
med Danmarks mest sultne, dygtige
og talentfulde kørere, så har du opskriften på en dag i det grønne, der
ikke kan opleves noget andet sted!
Ses vi?
Find al info, du har brug for, her:
www.dmmotocross.dk
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Julie Dalgaard

VM Auto

v/Vagn Møller Jensen

Kratholmvej 68
5260 Odense S
vmauto@mail.dk
www.vmauto.dk

- dit værksted for fremtiden...

TLF. 65 96 04 77

Ken Brerup

Klaus Rasmussen
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GALIMATIAS
ELLER
RENDYRKET
PASSION?
Årets sæson i sidevognscross starter 7. maj. Oplev passionen live

12

motocross / mb

Sidevognsfolkets højtid - sæsonstarten - venter lige om hjørnet.
Dagen, hvor startbommen skal flås
fra hinanden, svingene skal skæres
og hoppene blæses omkuld. Banen
skal forceres som en rumfærge, der
slår smut på atmosfæren. Det er atter
race tid. I år starter det 7. maj.
Mange anser sidevognscross som en
vanvidssport - ren galimatias. Men
har man først været en del af sporten,
er det nærmest umuligt at slippe
den igen. Sidevognssporten hænger
ved livet igennem. Den er stærkt
vanedannende.

Støv og fart
Men hvad er det så, der er så fascinerende ved denne sport?
Svaret er kort: ALT!
Menneskerne, man møder og taler
med. Samme mennesker, som man
senere kæmper imod, og hvor det er
mere normen end tilfældigheder, at
man undervejs i løbet har kontakt
med modstanderne og deres cykler.
Så er der motorerne, der brøler og
slår en skid fra tid til anden. Og selve
racet – her er man i en anden verden.

Hjelmen er taget på, og pludselig er
man lukket inde i sig selv, og hvor
hele verden lige ude på den anden
side er som en scene, og publikummerne er statister. Koncentrationen
tager over. Bommen går ned, og det
lyder som om, en T-Rex brøler dig i
nakken. Afsted det går. Første sving
og en mur af støv, jord, mudder,
sand omslutter dig - du er blind – det
går stadig fremad. Langsomt klarer
det op, og I nærmer jer første hop,
næste sving. Og her gælder det mest
fascinerende i sidevognssporten –
samarbejdet.

Arbejd sammen
Samarbejdet mellem kører, passager
og cykel, der i fællesskab skal forcere
banen hurtigst muligt, uden at vælte,
hvilket er en kunst i sig selv. Alle tre
elementer er lige vigtigt for at skabe
en succes i noget, der synes umuligt.

Hver en centimeter af banen skal lynhurtigt vurderes af både kører og passager, og her gælder det om at kende
hinanden og helst være tankelæser,
vide hvad makkeren gør, og så være
enige. I runder et sving, chaufføren

kobler ud, gearer ned, bremser, drejer,
læner sig til siden, mens passageren
– kaldet sandsækken – hænger på
siden af vogn og cykel for at rykke
balancepunktet og derved hjælpe
chaufføren med at få cyklen på rette
spor. Næste udfordring er et hop –
her gælder det for alvor om at stole
på hinanden. Når I hænger i luften,
er det balancen i alle tre elementer,
der skal være spot on. Blot en lille fejl
kan betyde styrt. Sidevognssporten
er usammenlignelig, og måske det
ypperste inden for samarbejde.
2016 sæsonen byder på fem spændende løb – tre i Jylland og to på
Sjælland - med sæsonafslutning i
Ålborg til september, hvor medaljerne
skal uddeles til de tre bedste hold.
Og nu vi taler hold, er der i år både
gengangere fra sidste sæson, nye
holdsammensætninger, komplet nye
hold, og ikke mindst er et hold fra
svundne tider genopstået. I skrivende
stund har følgende hold meldt deres
deltagelse til denne sæson. Kørenummer, kører/passager, samt motor/stel
i nævnte rækkefølge.

Sidevogn nr. 7 – Arne
Holm/Kristian Holm –
Husaberg/WSP.
Mål 2016: At slutte i top 3.
Hvorfor kører I: “Sidevognscross er
et samarbejde og kræver stor tillid
til hinanden. Sporten hjælper til en
perfekt balance.”

Sidevogn nr. 51 –
Frank Jørgensen/
Lars Christoffersen –
Husaberg/VMC.
Mål 2016: At få cyklen til at holde i
alle heat.
Hvorfor kører I: “Vi er positivt
afhængige af sporten.”

Sidevogn nr. 53 – Peter
Kvist/Klaus Sørensen –
Zabel/VMC.
Mål 2016: At komme ud og køre
noget race.
Hvorfor kører I: “Fordi det er en fed
sport.”
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Sidevogn nr. 59 – Jan
Sørensen/Jesper Olesen –
Zabel/VMC.

Sidevogn nr. 77 – Sten
Nielsen/Jacob Nielsen –
Honda/VMC.

Mål 2016: Top 3 placering, og at
komme med landsholdet til des
nations.
Hvorfor kører I: “Sidevognscross er
så meget sjovere end solo. Samarbejdet med makkeren er rigtigt svært,
så når det begynder at lykkes, er det
bare skide godt.”

Mål 2016: At køre gode løb og få
gode placeringer i DM.
Hvorfor kører I: “Fordi det er en fed
sport, som kræver et godt makkerpar,
og det er vi som far og søn.”

Sidevogn nr. 68 – John
Jensen/Kjeld Jensen –
Zabel/WSP.

Mål 2016: Målet er en top 4-placering samlet.
Hvorfor kører I: “Fordi det er sjovt.
Alle er hjælpsomme, vi hygger, og det
er bare mega fedt når samarbejdet
spiller og det ligner en leg.”

Mål 2016: At blande sig i toppen af
DM og at køre flest mulige løb, også
i udlandet.
Hvorfor kører I: “Efter 25 års pause
glæder vi os som små drenge til at
holde bag bommen igen, og ikke
mindst samarbejdet samt sammenholdet i sidevognssporten.”

Sidevogn nr. 90 – Jørgen
Andersen/ Jan Petersen
Jawa/WSP.

Sidevogn nr. 91 – Elvi
Jensen/Jannick Mødekjær
– KTM/Mefo.
Mål 2016: Vi er med for hyggens
skyld, men vil give 100 %.

Hvorfor kører I: “Det er den fedeste
og sejeste form for motocross. Her
kan man virkelig rykke sine grænser
og evner til noget, man ikke troede,
var muligt.”

Sidevogn nr. 93 – Nicklas
Petersen/Sebastian
Michelsen – KTM/Mefo.
Mål 2016: At opbygge et godt tempo
og lære sporten at kende. Køre flest
mulig løb.
Hvorfor kører I: “Spontan beslutning efter at have prøvet det. Folk i
sporten er gode til at hjælpe, så det
er gået stærkt med at komme i gang.”

Sidevogn nr. 111 – Niklas
Willemsen/Mikkel
”Fister” Mødekjær –
Husqvarna/WSP.
Mål 2016: Vi kan ikke deltage i alle
løb, så vi er med for at lære.
Hvorfor kører I: “Sidevognscross
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er mere teknisk krævende end andre
sportsgrene. Og fordi der er en god
mulighed for at udvikle sig til at
deltage i VM.”

Sidevogn nr. 191 – John
Nielsen/Dennis Hansen –
Zabel/WSP.
Mål 2016: At Vinde DM guld.
Hvorfor kører I: “På grund af samarbejdet og teamworket mellem kører
og passager. Giver et adrenalinkick på
en fed måde. Når hjelmen er på, kører
vi for at vinde.”

Sidevogn nr. 717 – Johnny
Brerup/Ken Brerup –
Jawa/VMC.
Mål 2016: At slutte i top 5.
Hvorfor kører I: “Fordi vi er vokset
op med det, og det er det vildeste
man kan køre på en crossbane.
Teamwork – man kan ikke noget uden
makkeren.”

14
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Mikkel Wendelboe #591

Privat

PROFILEN

Mads Sjøholm #610
Nordals Motorsport (NMS)

Jeppe Elkjær Pedersen #397
Randers Motorsport (RMS)

Chris Jørgensen #846
Holstebro Motocross Club (HMCC)

Alder: 19 år
Maskine: Yamaha YZ250F
”Jeg startede med at køre motocross i år 2000,
som tre-årig. Jeg måtte først få min egen
crosser, når jeg kunne cykle uden støttehjul. Der
gik kun 15 minutter, og så fortrød min far hurtigt
den beslutning. Resultatmæssigt er mit bedste
minde i sporten enten mit danske mesterskab
i B-MX2 sidste år, eller da jeg vandt Monster
Energy Cross Finals i Tyskland året før. Men det
er det fede ved cross – man kan ikke vælge det
bedste minde fra, fordi hvert eneste øjeblik har
sin egen ”magi.” Der er mange ting, der gør det
til verdens bedste sport. For mig er det også
fællesskabet, lysten til at vinde, farten – det
hele faktisk. Man kan ikke beskrive den følelse
torsdag- eller fredag aften, hvor bilen er pakket
og man rammer landevejen på vej mod løb et
eller andet sted i Europa, sammen med sine
forældre. Der findes ingen større frihed, fordi
lige meget hvad, så må problemerne vente til
mandag.”

Alder: 19 år
Maskine: Kawasaki KX450F
”Det bedste ved motocross er helt sikkert den
følelse man får, når man først er kørt ind på
banen og den bare skal have fuld smadder!
Det er en så fed følelse, at man bare aldrig kan
få nok af den! Jeg startede tilbage i 2010 på
hyggeniveau på en KTM 85cc. I 2013 kørte jeg
mit første løb, og nu er jeg så at finde i B-MX1.
Mit bedste minde i min sport er da jeg fik min
første podieplads i C-MX2. Det var på Mors,
og derfra kunne jeg mærke, at jeg begyndte at
udvikle mig. Der gik ikke længe, før jeg rykkede
op i B-klassen. I år tørner jeg som sagt ud i
B-MX1, og det er svært at sige hvad mit mål i
den klasse kommer til at være. Først så skal jeg
lige se niveauet an, men en top 10 ville da være
en start?”

Alder: 16 år
Maskine: Suzuki RM-Z450
”Det er svært at sige, hvad der er det fedeste
ved motocross. Men for mig er det helt sikkert
farten, der er det fedeste. Jeg begyndte at køre
tilbage i 2012, så det er ved at være fire år, jeg
har kørt efterhånden. Mit bedste minde med
sporten? Det må være første gang, jeg holdt bag
bommen. Det var til et klubmesterskab, hvor alle
maxi-cyklerne var slået sammen til én klasse,
og jeg var tæt på at tage starten. Jeg træner
2-3 gange om ugen, og så meget som tid, vejr
og kalender nu ellers tillader det. I 2016 satser
jeg på at have det sjovt, og måske få tiltrukket
nogle sponsorer? Vi får se!”

mb
MOTORBLADET

HER
KUNNE DIN
ANNONCE
VÆRE!
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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

Altid over 200 brugte mc

på lager

"Vi har også masser af
kvalitetsbeklædning til små penge"

MC Syd
Ribevej 32 A, Sdr. Hygum • 6630 Rødding
Tlf: 20 49 43 73 • Fax. 74 84 50 65
E-mail: salg@mcsyd.dk • www.mcsyd.dk
Åbningstider: Mandag - fredag: 08:00 - 17:00 • Lørdag: 09.00 - 13.00 • Søndag lukket
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Unge på 13
år og derover
kan begynde
her. Motorbladet guider
til enduro for
juniorer
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Hvordan bliver du endurokører? Er det
kun for granvoksne mænd og kvinder
med ekstrem udholdenhed og motorcykler, der kan køre i timevis uden en
tankning? Skal man være i form som
en ironman og have teknik som en
elite trial-kører?
Motorbladet kigger lige inden sæsonstart nærmere på, hvad der skal til for
unge, der vil prøve at køre enduro, en
sport som kombinerer fart, teknik og
udholdenhed for kører og maskine.
Og som også giver oplevelsen af at
prøve kræfter på de længste og mest
varierede spor for knopdæk i tohjulet
motorsport i landet.

Få klasser
I forhold til motocross er der ikke
mange klasser og alderstrin for unge
endurokørere. Enduro er stadig en
mindre sport og starter først fra 13
år, hvor man kører som junior til og
med 22 år. Hvis du er hardcore og
har bevist det flere gange, kan du
få dispensation til at køre, fra du

er 11 år. Nogle klubber, som f.eks.
Hedelands MotorKlub ved Roskilde,
har selvstændige enduroafdelinger med egne enduromaskiner og
-træning. Andre klubber, som Børkop
Motorsport nær Vejle, har en afdeling, som arrangerer løb og træning,
mens Enduro Klub Danmark er en ren
enduroklub, som laver træninger og
løb primært på Sjælland. I praksis
kan du dog få enduro-licens i enhver
DMU-klub. Har du allerede en cross
eller trial licens, koster det kun 10 kr
ekstra. En ren enduro licens koster
650 kr for 13-17 årige og 975 kr for 18
år og derover.

En lettere start
Juniorklassen, som du kender på
hvide nummerplader med sorte tal,
kører mindst to timer i hvert løb og
starter lige efter enduro A og B. Men
det er også muligt at stille op i C-klassen eller den nye Motionsklasse med
ca. halvanden times køretid for en lidt
mere easy start. Den anbefales til lidt
mindre øvede.

Victor Gulhammer junior DM 2016. Foto: Rasmus Carstensen
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Der køres seks DM-afdelinger i landet
hvert år i vidt forskellige landskaber. Mange af de største militære
øvelsesområder og andet terræn
med skrænter, slugter, åbne marker
og snoede spor kommer i spil. Nogen
gange smides en crossbane ind som
en del af sporet. Dertil laver klubber
under DMU fællestræning både øst
og vest for Storebælt. Det kan være i
store grusgrave eller private områder,
hvor et team af tre-fire trænere kører
alle deltagerne gennem stationer af
teknikker. Og her er især juniorkørere
meget velkomne.

I udlandet og i verdenseliten er det
kørere med en solid MC trial-baggrund, der når toppen inden for de
største enduroløb. Stjerner som
Johnny Walker, Graham Jarvis, Cody
Webb og Alfredo Gomez har alle startet med at få 100% styr på balancen
og koblingen i trial.

Supplerer cross

Udstyr og maskine

I Danmark kommer mange unge kørere med et højt niveau fra Motocross,
hvor de nemt kan være med på de
hurtige sektioner af endurosporet.
Enduro kan give crosskørere en masse ekstra teknik, som f.eks. at lære at
spare på kræfterne gennem optimalt
sporvalg under de vanskeligste forhold og at køre maskinen endnu mere
med hofte og knæ.

Junior kørere bruger fuld beskyttelse
som i MX. Nakkekrave er også obligatorisk. Dertil er det en fordel med en
lille rygsæk med drikkesystem, som
f.eks. Camelback for at få væske nok.
I rygsækken har du også to forbindinger til førstehjælp, som reglerne
kræver. Der køres med transponder i
enduro-løb.

Der er også set gode unge enduro
kørere, som har kørt speedway eller
fået en solid opdragelse på knopdæk
med farmand til træning og off-road
rally løb under Dansk Off-road Motorcykel Klub.
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Maskinen kan fint være en crosser.
En rendyrket enduromaskine er kort
fortalt er en crosser med lys og støttefod samt en lidt anden gearing og
opsætning i affjedringen samt plads
til et par liter mere i tanken. Der er
frit valg i motor- og hjulstørrelse.
De basale krav er en støjdæmpning,
som tillader 110 dB på to meter,
hvilket de fleste 2-takt originale MX
potter fint klarer. MX 4-takterne
kan have svært ved at holde de 110
dB, specielt med tunpotter. Der skal
være en for- og baglygte monteret,
som dog ikke behøver at kunne
lyse. Håndbeskyttere (se foto), som
beskytter fingre og bremse-/koblingsgreb er en stor fordel, da enduro
kørere kommer tæt på træer og andre
forhindringer.
For de yngste kørere kan maskinen
være en 85 cc 2-takt, eller firetaktere
som f.eks. Honda 150 CRF-R, Honda
CRF 230, Yamaha TTR-125. Senere i
juniorklassen ser man 125cc totakt
eller 250cc 4-takt maxi maskiner
Du skal bare have en god ide om dit
brændstof forbrug – så du får tanket
i pit’en, som du passerer for ca. hver
10 km. I pit’en må du få hjælp til tankning, justering af dæktryk og kæde
samt reperation af bremser.

Kørefærdigheder
Du bør kunne køre i sand, mudder, op
og ned af skrænter og gennem det,
en godt smadret crossbane ellers
byder på. Som i kampsporten mixed

martial arts MMA får du brug for at
beherske flere discipliner for at gå tiden ud. Du skal kunne køre kontrolleret mellem tætte træer og selv kunne
rejse en væltet maskine op og få liv
i den. Men du behøver ikke at kunne
køre over store træstammer, bildæk
og stenbunker. For der laves altid en
udvej, som dog også er en lille omvej,
der gør det muligt at køre sikkert
uden om de udforinger du ikke er klar
på endnu. På et endurospor kører
der altid voksne officials i gule veste
rundt, som gerne må hjælpe nye
juniorkørere med at komme videre fra
en svær situation. Det kan være, du
har kæmpet længe nok ved en drilsk
fedtet skrænt eller at din maskine
ligger væltet mellem nogle træer og
lige har styret låst fast. Du kan også
få hjælp fra andre konkurrenter, for
i enduro gælder reglen, at hvis man
som kører hjælper en anden kører, der
er i nød under løbet, kan man få den
tabte tid trukket fra sin sluttid.

Enduro for eliten

Oliver Schmidt igennem svært terræn uden problemer. Foto: Foto7200

Enduro-spor er varierede - fuld gas gennem gården!

Hvis du viser resultater og virkelig vil
videre med enduro, så støtter DMU
et talenthold, som har egen træner
og træningssamlinger i både ind- og
udland. Det har b.la. talt kørere som
Victor Guldhammer, Oliver Schmidt,
Rasmus Worup, Emil Uno, Markus
Bæk og Magnus Rasmussen. Nogle
af eliteholdets kørere er også fuldt
aktive MX-kørere, som bare vil og kan
begge dele.

Enduro-maskine med lys og håndbeskyttere - og en frisk kører.

Til DMU træning. Marcus Brahe Bohnsen, 13 år, kører første løb i 2016.
Foto: Rasmus Carstensen

Emil Uno rykkede fra junior hurtigt videre
til de voksnes B- og nu A-klasse.

Martin Gunnar Thenning

PR
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KONGEKLUBBEN
Køge BMX Klub er årets DMU klub 2015. Formand for klubben, Brian
Schmidt, svarer her på en række spørgsmål om klubben
disse, som man af kollegaer i sporten
indstilles til. At det lykkedes ikke
alene at blive kåret som årets BMX
klub, men også årets DMU-klub – det
havde ingen af os vist nogensinde
turde håbe på. Samtidig også en lidt
speciel følelse, da det jo er sidste
gang at BMX’en er repræsenteret
under DMU.”

Tillykke med prisen som årets
DMU-klub 2015. Hvordan føles
det at blive årets klub?
“Fantastisk... En fantastisk stor
overraskelse for os, men samtidig en
dejlig bekræftelse og et kæmpe stort
skulderklap til alle i og omkring klubben. Det er altid en stor ære at vinde
priser, specielt når det er priser som

Hvad betyder denne titlen som
årets DMU-klub for Køge BMX?
“Den betyder enormt meget på flere
områder. Først og fremmest er prisen
en bekræftelse af, at det arbejde og
de ideer, vi har til og omkring sport,
er rigtige. Samtidig er det et enormt
stort skulderklap til den kæmpe opbakning, vi har fra vores medlemmer
og forældre – det er i den grad deres
fortjeneste at vi har opnået denne
titel. Sidst så er det en titel, som vi
naturligvis også med stolthed kan
vise frem for vores sponsorer og Køge
kommune. Deres ”investering” i os ud
fra hvad vi kalder ”noget for noget”
betyder blot, at der er potentiale for
endnu mere samarbejde samt plads
til endnu flere.”

I modtog en præmie på 5.000
kr. Hvad skal præmien bruges
til?
“Det er medlemmernes og de
frivilliges titel – ligeså med præmien,
så den skal 100% gå til dem. Vi er
en klub med en sund økonomi, så de
skal heldigvis ikke bare ned i en tom
kasse. Vi har allerede aftalt, at der
tændes op i grillen til maj og serveres
en ristet efter træning med en enkelt
kold til ganen på klubbens regning.
Det synes vi i den grad, vores
medlemmer har fortjent. Samtidig
mangler vi en heat infotavle, så mon
ikke resten skal gå til denne?”
Ved overrækkelsen til Repræsentantskabsmødet var der
mange argumenter for at I
skulle være årets klub. Hvor
ser du Køge BMX´s styrker?
“Jeg har været formand i Køge BMX i
to år. Jeg overtog posten, selvom det
kun var tredje gang, jeg var i klubben.
Jeg savnede åbenhed og følelsen af,
at alle var velkomne, at alle kunne
sige deres mening og komme med
ideer og gå videre til handling. Det
synes jeg, at vi har formået at skabe

som en stor styrke for vores klub. Der
vil være grupperinger, teams og andet, men vi fastholder, at der ingen er
over klubben. Vi lavede for to år siden
en treårig visionsplan, men alle vores
visioner er opnået før tid, hvorfor vi
har været nødsaget til at revurdere
denne af to omgange. En klub uden
visioner dør...”
Som det sidste: Har prisen som
årets klub givet mere motivation for sæson 2016? Har I sat
nogle mål for den kommende
sæson?
“Hvis det at få en anerkendelse
som årets klub ikke skulle give mere
motivation, så ved jeg ikke hvad der
gør det. På vores generalforsamling
præsenterede vi vores målsætning
for 2016. Det er fortsat fokus på udvikling af vores ryttere samt trænere,
en klar målsætning om at glæde sig
over hvad, der er opnået samt at sikre, at vi fortsætter udviklingen uden
at det bliver en sovepude. En pris som
denne er en direkte indsprøjtning af
energi til alle i og omkring klubben til
at nå disse mål.”
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Martin Gunnar Thenning

Das Büro forTeam Danmark

Det er endnu ikke afklaret, hvem der repræsenterer dansk BMX til OL
i Rio 2016. Tre danske ryttere har erfaringer fra de foregående år

NÆSTE
STOP:
RIO
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OL er verdens største sportsbegivenhed, og langt de fleste oplever den
store event fra sofaen derhjemme.
Men i DMU har Amanda Sørensen, Henrik Baltzersen og Morten
Therkildsen været en del af det store
arrangement i henholdsvis Beijing i
2008 og London i 2012. Her kan du
møde de tre ryttere, som fortæller
lidt om, hvordan det har været at
deltage i et OL samt hvad de danske
ryttere, som forhåbentlig skal deltage
ved OL i Rio til sommer, kan forvente
af oplevelser.

Morten Therkildsen
Deltog ved OL i London i 2012. Nåede
kvartfinalen, hvor han røg med mindste marginal.

Hvilken oplevelse var den
største ved OL?
“Dét at deltage - altså at køre konkurrencen. Der er flere tusinder tilskuere,
der overværede løbene og en masse
millioner seere fra hele verdenen.”
Skete der en sjov episode ved
OL, som du gerne vil dele?
“Jeg synes, det var meget sjovt, at
jeg sad og spiste sammen med Danmarks sportselite. Og så var det sjovt
at flere af dem var ude at se BMX
- blandt andre herre- og kvindehåndboldspillerne.”
Var du tilfreds med din præstation?
“Ja, i betragtning af, at det var med
en brækket hånd. Jeg nåede ikke det
mål, Christian Munk og jeg satte, men
var blot tre pladser fra målsætningen.
I det store billede var det godkendt.”
Hvordan var sammenholdet
mellem både de danske og
udenlandske atleter?
“Jeg havde et godt sammenhold med
de danske atleter. Alle snakker med
alle, og den respekt, man får fra de
andre danske atleter, er bare kæmpestor. Folk ved godt, at man ikke
er kommet sovende til et OL, så folk
viste stor respekt for hinanden. Af
de udenlandske atleter var det mest
BMX’erne, jeg talte med.

Hvordan vil du rangere OL i
forhold til de største oplevelser i dit liv?
“Snakker man om det sportslige,
er det ubestridt det største, jeg har
oplevet. Ét er at være med til fx et
amatør-VM, hvor jeg blev verdensmester - noget andet er et OL med al den
hype, det har.”

Hvordan har du kunnet bruge
det at være med til OL efterfølgende?
“Man får en hel del livserfaring. Og
så lærer man at blive struktureret og
sætte sig mål.”

Er der noget, du fortryder eller
ville have gjort anderledes?
“Der er som sådan ikke noget, jeg
fortryder. Jeg har en følelse af, at jeg
gjorde det, jeg kunne. Den eneste
ting er måske løbsformatet. Havde
det været tre indledende runder, som
det plejer, så var jeg faktisk gået
videre. Nu var det fem runder, og det
kan måske godt ærgre mig lidt.”
Kan du give tre gode råd til de
danske ryttere, der forhåbentlig skal afsted til sommer?
“Tro på dig selv. Vær åben for al den
positive respons der kommer - også
i forhold til medier. Brug det positivt.
Vær der, mens du er der.”

Amanda Sørensen
Nåede semifinalen ved OL i Beijing
i 2008.
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Hvordan vil du rangere OL i
forhold til de største oplevelser i dit liv?
“Det er helt klart den vildeste
oplevelse, jeg har haft. Det var jo en
stor drøm, der var gået i opfyldelse,
og som så blev udlevet. OL-byen var
som en drømmeverden, hvor alt det,
man elsker som atlet, var samlet på
et sted - og alt var frit tilgængeligt.
Blandt andet det vildeste udvalg af
mad fra alle verdens lande, og det
havde åbent alle døgnets 24 timer.
Der var de bedste træningsmuligheder, fysioterapeuter og læger, der
stod klar, hvis der var det mindste
galt. Der manglede kun lige en
BMX-bane. Men den lå jo ikke så
langt væk...”
Hvilken oplevelse var den
største ved OL?
“Den største sportslige oplevelse var
at holde på gaten til første timetrial.
Jeg var så spændt som jeg aldrig før
har været. Jeg var bare klar til at fyre
den max af. Det var også ret specielt
at gå rundt med kronprinsen og fortælle ham om BMX under mændenes
træning.”
Var du tilfreds med din præstation?
“Jeg vidste, at jeg skulle satse lidt for
at komme i finalen, og det gjorde jeg.
Jeg styrtede desværre i første heat,
og så skulle der pludselig også lidt
held til at nå i finalen. Men jeg gjorde,
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hvad jeg kunne, og et styrt er man
ikke altid selv herre over.”
Hvordan var sammenholdet
mellem både de danske og
udenlandske atleter?
“Det var rigtig godt sammenhold
blandt de danske atleter. Dét, at man
bor sammen, og at vi alle har kæmpet
hårdt for at blive klar til netop dette
stævne, gør bare noget helt specielt.
Trine Schmidt (banecykling), som jeg
delte værelse med, er f.eks. blevet en
rigtig god ven, og vi taler ofte sammen i telefon og mødes så meget, vi
kan. Vi var også ude at støtte op hos
nogle af de andre atleter i konkurrence. Blandt andet så jeg en kamp med
Caroline Wozniacki.”
Har du kunnet bruge det at
være med til OL efterfølgende?
“Helt konkret skriver jeg det på mit
CV, hvis jeg søger et nyt job. Men
ellers har hele processen lært mig
en masse ting om mig selv. Jeg har
kunnet sætte mig et meget stort mål,
og på to år få det til at lykkes. Det
er noget, jeg altid vil kunne huske
tilbage på med stolthed.”
Er der noget, du fortryder eller
som du ville have gjort anderledes?
“Nej, jeg synes selv, at det har været
optimalt med de mennesker, jeg
havde omkring mig. Jeg havde en
dygtig og engageret træner i Christian Munk Poulsen og en arbejdsgiver,
der var super fleksibel og støttende
i alle Christians og mine skøre ideer.
Team Danmark har hjulpet mig hurtigt
igennem en del skader op til OL. Jeg
mener også, at jeg selv har truffet
de rigtige valg og gjort de ting der
skulle til for at det lykkedes. At selve
OL-konkurrencen ikke gik helt efter
planen pga. et styrt er et vilkår i
BMX.”
Kan du give et godt råd til de
danske ryttere, der forhåbentlig skal afsted til sommer?
“Tjaa, at de skal nyde det og give den
max gas på banen!”

Henrik Baltzersen
Nåede kvartfinalen ved OL i Beijing i
2008, hvor han røg ud med mindste
marginal.

nr. 4 i finalen. Kan huske, at det var en
lang dag med mange heats. 4. Nok en
af mine finaler i USA - de står stadig
meget tydeligt for mig. 5. OL i Beijing
lander her.”
Hvilken oplevelse var den
største ved OL?
Den største oplevelse til OL var nok
den dag, vi kom ind på atletikstadionet. Da vi kom ind, gik starten på et
af kvalifikations-heatene på 100 m.
Det er altid dem, man ser i fjernsynet
til OL. Og ja, de kan virkelig løbe
stærkt.”

Hvordan vil du rangere OL i
forhold til de største oplevelser i dit liv?
“OL kommer nok lidt længere nede på
listen i forhold til de største oplevelser, jeg har haft på en cykel. Vil nok
rangere mine oplevelser således: 1.
Da jeg vandt første afdeling af EM i
2007. 2. Da jeg vandt sidste afdeling
af EM i 2006. 3. Hele VM, da jeg var
sidste års junior i 2001, hvor jeg blev

selv, og jeg fik snakket en del med de
andre danske atleter.”
Har du kunnet bruge det at
være med til OL efterfølgende?
“Udover at jeg har kunnet skrive det
på mit CV til en jobansøgning har jeg
egentlig ikke brugt det til noget.”

Var du tilfreds med din præstation?
“Min præstation var nok ok i forhold
til min form på daværende tidspunkt.
Der var kun 32 ryttere med, og alle
sammen var super hurtige. Nogen
skulle jo ud, og i dette tilfælde blev
det mig. Men det er ikke noget, som
jeg har været skuffet over bagefter.”

Er der noget, du fortryder eller
gerne ville have gjort anderledes?
“Jeg fortryder lidt, at jeg var dårlig
til at sige fra op til OL. Der var meget
fokus omkring mig hele tiden. Jeg
sagde til ja til alt muligt, men set i
bakspejlet skulle jeg have sagt nej
og bare have nydt det at køre på min
cykel, ligesom da jeg var lille. Det
bliver hårdt i længden, når man skal
tage billeder og lave interviews, hvor
man ofte gentager sig selv. Jeg ved
godt, det hører med til det at være
atlet, men man skal også huske, at
man godt må sige nej.”

Hvordan var sammenholdet
mellem både de danske og
udenlandske atleter?
“Vi hang selvfølgelig lidt ud med nogle af de andre kørere, som vi kendte.
Men ellers passer man nok lidt sig

Kan du give tre gode råd til de
danske ryttere, der forhåbentlig skal afsted til sommer?
“Husk at nyde at køre på jeres
cykler - det er det, som startede jeres
karriere.”

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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Ulrik Falck Olsen

SIMON
I FART
DMU Road Racing satser på ungdommen.
Simon Jespersen er en af de hurtigste
unge atleter

PR
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DMU Road Racing arbejder på at få
international succes for danske kørere og prioriterer derfor ungdommen
højt i år. Et af de bedste kort er årets
Road Racing-kører Simon Jespersen.
Simon vandt suverænt DM i Moto3
og deltog samtidig i den tyske Moto3
standard serie IDM sidste år. Motorbladet har talt med Simon og hans far
Jan Jespersen.
Efter sidste sæson blev du
valgt til årets Road Racer.
Hvordan var det?
Simon: Det var fedt. Det har jeg
drømt om, siden jeg
så min far vinde prisen.

Jeg synes, det er den største
anerkendelse, man kan få som Road
Racer. Jeg ser den som en anerkendelse for al den tid og alt det arbejde,
jeg har brugt. Jeg blev rigtig glad.
Sidste år vandt du DM, men kørte
også internationalt og deltog i IDM.
Hvordan gik det?
Simon: Det gik fint, men allerede
efter det første løb fandt vi ud af,
hvor vi lå i forhold til de andre. Vi var
længere fra de andre, end vi troede.
Vi havde meget at lære. Vi skulle
være meget bedre forberedt.
Hvordan forberedt?
Simon: Man skal have kørt rigtig
mange kilometer inden sæsonen
starter, og fysikken skal være i top.
Derudover er det er vigtigt, at man
kender banerne, vi skal køre på.
Hvad så med 2016? Hvordan
er du forberedt i år?
Simon: Jeg har trænet meget
hårdere fysisk og mentalt,
og så har jeg på det
sidste også fokuseret
meget på vægten,
da det har en
stor betydning i
Moto3-klassen.
Vi har arbejdet
meget med min
motorcykel og har
gjort alt, hvad vi kan
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for at optimere vægten. Derudover
har vi arbejdet med datalogning,
som hjælper os med opsætning af
affjedringen og forbedring af kørestil.
Endelig prøver vi at skifte dækmærke
i år. Selvom jeg var rigtig glad for at
køre med Bridgestone sidste år, så
prøver vi Dunlop dæk i år.

har trænet i Spanien sammen, og vi
har det godt sammen. Jeg har også
kørt NSF100 med flere af dem.

Hvordan har din vintertræning været og hvor meget har
du trænet?
Simon: Vi har været i Spanien og
træne på min Moto3’er flere gange
mellem november og marts og jeg
har kørt omkring 3000 km på banerne
dernede.

Jan Jespersen tilføjer: “Sammen
med DMU forsøger vi at forberede og ruste de unge kørere til de
forventninger, der stilles til dem og
de udfordringer, der vil komme, når
de skal køre internationalt. Det gør vi
ved at forberede dem med konditest,
undervisning i ernæring og psykologhjælp. Det vi arbejder hen imod er, at
få kørere på højeste niveau som EM
og VM.”

Jeg træner fysisk hver dag for at
forbedre min kondition. Jeg spiller
fodbold tre gange om ugen og løber
to gange med min far - og jeg løber
selvfølgelig hurtigere end ham nu
:-). Jeg træner også motocross for at
træne balance, kondi og styrke. Derudover kører jeg på Honda NSF100,
som giver god balancetræning, svingteknik og flow. Begge dele træner jeg,
så ofte jeg kan.
Hvad skal du køre i år?
Simon: Jeg skal køre Northern Europe
Cup under ADAC, Dansk mesterskab
og Nordisk mesterskab. Måske nogle
wildcard til spansk mesterskab i pre
Moto3 (sandard).

Min far og flere af de andre forældre
arbejder hårdt på at samle os i et
team, som bliver støttet af DMU og
Danske Fragtmænd.

Jan fortsætter: “Jeg har påtaget mig
dette arbejde, fordi det er min overbevisning, at Moto3 klassen er den
perfekte klasse for de unge kørere
til at lære og udvikle sig. Jeg stiller
store krav til de udvalgte kørere, for
et langt liv i sporten og mine mange
års erfaring har vist mig, hvad der
skal til. Mit motto er: Vil du være den
bedste, må du gøre som de bedste.
Man kan hvad man vil.”

Hvad er dine mål og forventninger til året?
Simon: Mit mål er at genvinde DM,
det nordiske mesterskab og komme i
top tre til Northern Europe Cup.
Hvordan klarer du skolen med
al den træning og alle de løb?
Simon: Jeg går i en sportsklasse, hvor
man kan få fri til sportsarrangementer og man får længere elastik til at
aflevere sine lektier. Der er også to
dage om ugen, hvor vi møder senere,
så vi kan morgentræne. Klassen giver
mulighed for at dyrke sport på højt
niveau.
Alt det race i udlandet alene
med din far, er det ikke lidt
ensomt?
Simon: Jeg hyggede med min far,
men savnede nogle andre danskere at
være sammen med sidste år. Men i år
bliver det bedre. Vi er fem danskere,
der skal køre Northern Europe Cup,
og vi kender hindanden. Mange af os

FAKTA:

Simon Jespersen
Født 23, juli 2001
2014 - Danmarksmester NSF100
2015 - Danmarksmester Moto3
2015 – Andenplads i Nordisk
Mesterskab
2015 – Nummer 7 i IDM
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Rasmus Terkelsen
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PROFILEN

Peter Clement
VBMK

Erik Jensen
Holsted Speedway Klub

Alder: Bliver 16 år i april.
Hvor mange år har du kørt speedway? Så snart jeg kunne dreje
på et gashåndtag begyndte jeg at køre speedway. Som fireårig startede jeg med at køre micro med sidevogn, og i 2010 rykkede jeg op på
85cc. Så I alt har jeg snart kørt speedway i 12 år.
Hvad er det bedste ved speedway? Det bedste ved speedway er
farten, vennerne, og at adrenalinen pumper i kroppen.
Hvor tit træner du? Når jeg holder pause fra speedwayen om
sommeren og om vinteren, dyrker jeg andre former for sport. Jeg
løbetræner to-tre gange om ugen, og jeg går til bordtennis to gange
om ugen.
Hvad er dit mål for 2016? Mit mål for 2016 er at komme i top tre til
DM og vinde DM for hold i 1. division. Derudover håber jeg, at jeg kan
gøre det godt ved de individuelle løb.

Alder: 47
Funktion: Næstformand, ungdomsansvarlig og holdleder
Har du selv været aktiv kører? Ja. Jeg startede med mini speedway i
1980 og gik over på 500cc i 1985. Jeg sluttede af som vinder af junior DM
i langbane :-) i 1992.
Hvilke opgaver laver du? 85cc 1. division holdleder, bestyrelsesarbejde i HSK, kioskansvarlig på Moldow Arena samt bestyrelsesmedlem i
Holsted Tigers Aps.
Hvor mange timer ugentligt? Ca. 10 timer i gennemsnit året rundt.
Hvorfor? Fordi jeg er vild med speedway og det gode netværk, man
opbygger.
Hvor længe har du været aktiv i din klub? Har været aktiv i mange år
og bliver nok også ved i mange år endnu :-)

Jannik Sebastian Lund Jensen
Glumsø speedway, 1. division 500cc
Alder: 17 år
Hvor tit træner du? To gange om sommeren, mens det om vinteren
bliver til fire gange ugentligt i træningscenteret.
Hvad er din bedste præstation i 2015? Sølv med 1. divisionsholdet
i Glumsø.
Hvornår startede du med speedway? Startede som 4-årig.
Hvad er det bedste ved speedway? Sammenholdet, farten og
spændingen.
Hvad er dit mål for 2016? At blive mere stabil.

GPX 5,5 Superlet hjelm i fiber, beskytter hoved og hjerne.
Banebrydende beskyttelse til hoved og hjerne fra Leatt®!
Denne lette og superventilerede racingklare offroad-hjelm
af kulfiber er forsynet med rotationsbeskyttelsen 360 Turbine,
som bringer hovedbeskyttelsen til et helt nyt niveau!
Vægt: fra 1285g Fra Kr. 3499,LEATT GPX 4,5 og 5.5 Lite Handske!
Nanofiberteknologi som gør du ikke
føler har den på, og samtidig med
en fantastisk beskyttelse.

Fra Kr. 449,-

* 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
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Rasmus Terkelsen

Ove V. Pedersen

PROF
VED ET
TILFÆLDE
Jacob Bukhave har fået en stor chance på
et engelsk hold. Han vil bruge sæsonen
til at udvikle sig

speedway / mb

I hele sin U21 tid har Jacob Bukhave
stået i skyggen af kørere som Mikkel
Michelsen, Mikkel Bech og Nicklas
Porsing, men nu er han klar til at
gribe den chance, der bød sig, da
Anders Thomsens telefon ringede og
Bukhave endte i England.
Jacob Bukhave har hele tiden gerne
ville til England og køre på et hold.
Lidt tilfældigt bød muligheden sig
i vinter.
”Jamen jeg var sammen med Anders Thomsen, og så ringede hans
telefon og det var Brian Havelock
(Promotor i Redcar).Anders
sagde, at han ikke ville
køre England i år, men de
kunne da prøve at
snakke med mig. Så
på den måde blev
kontakten skabt - og
efter et par uger var vi enige.”

Mistede EM semi
Jacob Bukhave fortæller, at det
kræver noget mere pludselig at køre
på fuld tid i udlandet:
”Jeg skal selvfølgelig præstere herovre og lave nogle point, og så er det
jo med til at udvikle mig, Jeg kommer
ud at stå på egne ben og har ikke
min far med på sidelinjen hele tiden.
Jeg vil helt sikkert blive klogere og
udvikle min viden om opsætning af
cyklen, og så henter jeg en masse
erfaring, da banerne er så forskellige
herovre”
Selvom han i tiden som ungdomskører stod i skyggen af andre kørere,
lykkedes det alligevel for Bukhave at
køre sig U21EM semifinalen i 2014,
men et grimt styrt i Tyskland satte en
stopper for deltagelsen. Samme styrt
kostede en operation i knæet efter
2015-sæsonen. Men nu skulle han
være tip-top til sæsonen, som skal
være den første på vej mod noget
større.
”Det er jo en hobby, der nu bliver
til en levevej, men jeg vil mere end
bare være en god ligakører. Jeg vil
ud og prøve at køre Grand Prix med
de tunge drenge. Ikke lige nu, for jeg
er stadig ung, men vil gå hele vejen i
fremtiden.”
Udover Redcar Bears kommer
Bukhave i den danske liga til at køre
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for Grindsted som D-kører, hvor han
skal kæmpe med Emil Engstrøm om
pladsen.
”Jeg tror, det er min fordel, at jeg er
kommet til England og får kørt nogle
flere løb inden den danske sæson
går i gang. Mit mål er at score nogle
point og sætte mig på D-pladsen som
en stabil kører.”

Holdet fungerer
Der er skiftet meget ud på Grindsteds
hold, men det virker ikke til at bekymre Bukhave, som tror på, at holdet
kommer til at gøre det godt:
”Målet er i første omgang top 4. Alle
vil selvfølgelig have guld, men nu må
vi se... Vi har et hold med nogle gode
folk, og det ser positivt ud for os.”
De tidligere år har Bukhave haft
ligakontrakt, men har sjældent fået
chancen. Det er noget, som ærgrer
ham, for det kunne have hjulpet ham
med nogle flere løb i ligaen.
”Jeg havde nok været bedre nu, hvis
jeg havde fået nogle flere ligaløb.
Modstanden er jo noget andet end i
1. division, og jeg har aldrig kørt to i
træk, selvom jeg mener, jeg har gjort
det godt i 1. division,” siger Bukhave,
der dog ikke er typen, der går rundt
og dvæler ved fortiden.
”Der er ingen bad feelings fra min
side over at jeg ikke har kørt mere i
ligaen. Selvfølgelig er det da lidt bittert, og man fortryder måske, at man
har skrevet under et sted: Det betød,
at jeg var bundet og ikke fik mulighed
for at køre for andre, når muligheden
opstod,”
Ud over Redcar Bears og Grindsted
bliver ikke Jacob Bukhaves eneste
klubber. Han skal derudover køre
for Rawicz i Polen og Glumsø i den
danske 1. division.
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Bustransport til Speedway

Rayven Lasergravering
Gisselfeldparken 10
9400 Nr. Sundby
Tlf. 6167 0578
info@rayven.dk
www.lasergraver.dk

Plaketter • Medaljer • Pokaler • Statuetter

r
e lokale
vores ny
e
s
g
o
Kom
ej 18
skærerv
På Billed
ense M.
5230 Od

road racing / mb

33

dmu / mb

OGER
E & SJ

E – KL

34

DMU sætter fokus på frivillighed og uddannelse i 2016 under
overskriften "klogere & sjovere". Fordi det godt må være sjovt
at være frivillig og uddanne sig indenfor sin sportsgren.

OV E R

DEN GODE
START
Vi har mødt en frivillig fra den nye generation: Henrik Brogaard Vissenbjerg
Bred Motor Klub (VBMK) har aldrig selv dyrket motorsport. Men hans søn
Alexander var på ferie hos sine bedsteforældre, og de spurgte mor og far, om
de måtte tage Alexander med en tur til åbent hus-dag på Bredbanen. Efter at
have boet hele sit liv og spillet ishockey i Slovakiet var speedway noget helt
nyt for Alexander, men talentet var åbenlyst og lysten til micro speedway var
vakt. Familien blev helt naturligt involveret, da motorsport for børn kræver, at
mindst en voksen er til stede.
Henrik Brogaard fortæller:
“Vi blev taget rigtig godt i mod i VBMK oppe i de dejlige Bred bakker. Med god
support i klubben og nogle fantastiske faciliteter omkring microbanen startede
vi med at træne lidt i VBMK i 2014 og kørte nogle få stævner om efteråret.
Fra sæsonstart 2015 var vi med på VBMK’s 2. divisions micro hold og deltog i
holdturneringen og samtlige stævner hen over hele sæsonen. Selvom det var
vores første sæson og Alexander kun var seks år ved sæsonstart blev det en
forrygende sæson med rigtig mange gode oplevelser, mange gode resultater og
bedst af alt mange nye gode venskaber på tværs af klubberne. Højdepunkterne
i 2015 blev kvalifikation og deltagelse i micro DM-finalen, som blev afholdt i
SMO i Odense og efterfølgende en sejr i DM for par i gruppe B sammen med
Andreas Olsen fra Esbjerg.”
“Vi er helt nye i speedway sporten, men med den fantastiske modtagelse
og hjælpsomhed, vi har mødt overalt og med den lyst og iver, som Alexander
har vist sporten, så har det været helt naturligt at blive frivillig hjælper både i
VBMK - men også hos andre klubber, når de er i nød. Det vigtigste er, at vores
små børn kan komme ud og køre speedway, og så må vi jo som forældre stille
op og hjælpe til. Allerede det første år har jeg været på DMU kursus og fået G
og TK licens, og det virker som et rigtig godt system for at kunne hjælpe til med
at afvikle speedway på en sikker måde.”

DMU Frivillighed
Lars-Bo Rasmussen skriver om frivillighed i
Motorbladet i 2016. Lars-Bo Rasmussen er
formand for Fyens Motor Sport.

ALDERSRELATERET
TRÆNINGSKONCEPT
I SPEEDWAY
I marts måned udkom DMU’s ”ATK Speedway – Trænerhåndbog i speedway”.
Bogen er den første af sin slags, som skal støtte DMU’s trænere, ledere,
klubber m.fl. i at tilbyde forsvarlig og målrettet træning af børn, unge og voksne
speedwaykørere.
ATK står for Aldersrelateret TræningsKoncept og handler om, at træningstyper
og træningsmængde skal tilpasses kørernes alder, udviklingstrin og erfaringsår. Ved at følge principperne bag ATK sikrer man, at alle kørere - uanset
niveau - bliver mødt med en sjov og udfordrende træning og får mulighed for at
udvikle sig. Det giver bedre forudsætninger for talentudvikling samt gladere og
mere motiverede breddekørere, som bliver længere i sporten.
Trænerhåndbogen er baseret på Team Danmarks forskning i Aldersrelateret
Træning. Fhv. landstræner Anders Secher omsætter Team Danmarks pointer
til speedwaysporten og klæder læserne på til at forstå og møde børn, unge og
voksne på de rigtige udviklingstrin.
Den nye ATK-bog bruges i undervisningen på DMU’s klubtræneruddannelser, er
blevet delt ud til klubberne og kan købes af alle interesserede gennem DMU’s
sekretariat.
For at sikre udbredelsen af ATK-tankegangen i dansk speedway vil DMU i
2016 igangsætte ATK-forløb med tre udvalgte speedwayklubber med fokus
på udvikling af klubbernes trænere, bestyrelse og faciliteter. Alle speedwayklubber under DMU har haft muligheden for at ansøge om at blive en del af et
ATK-forløb i 2016.

DMU Uddannelse:
Lea Kahlke Hansen skriver om uddannelse
i Motorbladet i 2016. Lea er uddannelseskonsulent i DMU og er ansvarlig for DMU’s
uddannelsesaktiviteter.

dmu / mb

!
E
S
U
D
L
A
K
S
DE T
MÅNEDER
DE NÆSTE
-UDVALGTE LØB I
STARTDATO

35

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

STARTDATO

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

1. maj

24MX DM-A

Randers

29. maj

24MX DM-A

Hedeland

19. juni

24MX DM-A

Svendborg

LØBSNAVN/AFDELING

KLUB/STED

29. april

Sæsonstart: Metal Speedway
League

Diverse baner

07. maj

SGP kvalifikation 2017, 1. runde

Slangerup

03. juni

DM Finale, 500 cc

Holsted

04. juni

U21 hold, VM semifinale

Holsted

11. juni

Speedway Grand Prix

Horsens

21. maj

Allingåbro Motor Festival

Drag Racing

18/19. juni

Youth Speedway Racing 250 cc
European Cup

Grindsted

4. juni

DM Mini afd. 2

Roskilde

11. juni

DM RR

Ring Djursland

21/22 maj

JT All In Racing Cup

Kalundborg

4/5. juni

JT All In Racing Cup

Falcon

DM 1

Vordingborg Enduro

Motocross

Speedway

BMX

VI REPARERER
MOTOCROSS IMPORT
RABATTILBUD PÅ NYE ALLE CROSS MÆRKER
Suzuki reservedele fra 1979-2014
CROSS’ERE
Kawasaki kz 85 - lav eller høj: 29.995 kr.
Kawasaki kxf 250: 56.995 kr.
Yamaha yz 125: 49.995 kr.
Yamaha yzf 450: 45.000 kr.
Suzuki rmz 250: 56.800 kr.
Suzuki rmz 450: 58.995 kr.
Alle på lager.
Brugte se: www. bj-mc.dk

Road Racing

Off-Track
1. maj
7. maj

DM 2 - Wild West Enduro

Børkop

4. juni

DM 4 – FMS

Skov Trial

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

Reservedele, tilbehør,
cylinderservice samt alt hvad du skal
bruge til cross.

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

Her kunne
din annonce
være!
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AGER ELLER
TAG EN LEDS ED OG FÅ 25%
M
K AMMERAT PER SÆT!
RABAT

Blød og perfekt pasform
• Falder ikke ud
• Tale og omgivende lyde
kan stadigvæk registreres
• De sidder ikke i vejen
• Lang levetid

HOS AUDIOVOX FREMSTILLER VI INDIVIDUELLE
K VALITETSHØREVÆRN TIL MC-FOLKET

Ring på 3940 1050
eller se mere på
audiovox.dk
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

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

YAMAHA YZ125
på lager hos YSR
YZ125 kr. 52.990,+ lev. omk. kr. 1.000,Inkl. kit

Hjælp til uskiftning
af reservedelen?

På vores MC værksted har vi
mangeårig erfaring og stor
ekspertise til at foretage alle
typer reparationer af din MC
samt udskiftning af diverse
reservedele.
Så tøv ikke med at kontakte
Yamaha Store i Ringsted, hvis du
står og mangler reservedele eller
hjælp til service af din MX’er.
Der tages højde for taste- og prisfejl.

Fluebæksvej 200 · 4100 Ringsted
www.ysr.dk · admin@ysr.dk

RING 57 61 82 28

