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Forsidefoto: Glen Meier under Herning 
Supercross 2016.  
Foto: Mikkel Wendelboe #591

Velkommen til en ny sæson for DMU, 
som jo endnu engang byder på mange 
store events gennem året. Udover de 
mange flotte danske arrangementer 
er der SPW Grand Prix i Horsens, 
Hold VM og Hold U21 VM-semifinaler 
i Speedway, EM-motocrossfinale 
i 65/85 cc og EM Quad i Slagelse 
samt to UCI BMX-løb i København og 
Roskilde.

Og ikke mindst skal vi følge BMX-ryt-
ternes vej til OL samt selve OL, hvor 
der jo mildt sagt er store forventnin-
ger til de danske resultater.

2016 er det sidste år, hvor BMX er 
medlem af DMU, så det er samtidig 
et skelsættende år for DMU, for BMX 
har i de sidste ca. 30 år har udgjort 
en stor og vigtig del af udviklingen og 

aktiviteterne. Tiden er nu inde til, at 
BMX overgår til DCU, men jeg er også 
sikker på, at vi fremover kommer til at 
have et samarbejde med både BMX 
og DCU om nye ideer og muligheder.

Det er mig også en stor glæde at 
byde velkommen til Jonas Nygaard, 
som er startet som generalsekretær 
1. januar 2016. Jonas kommer med en 
rigtig god baggrund med stor fokus og 
forståelse for de frivillige og samtidig 
på sponsor- og marketingsmuligheder, 
som med sikkerhed kan være med til 
at udvikle DMU i de kommende år.

DMU´s Vision 2020 er naturligvis 
fortsat det primære fokus, hvor 
der er prioriteret aktiviteter for de 
kommende år. Nogle af de primære 
indsatsområder er:

• Sikkerhed
• FairPlay-tiltag
• Miljø – ændring af de vejledende 

lydgrænser i bilaget
• IT-udvikling – hvordan kan DMU 

fortsat gøre den administrative 
del nemmere for medlemmer og 
klubber

• Branding af DMU (herunder nyt 
layout af motorbladet)

• På baggrund af DIF´s Politiske Pro-
gram: ”Mere Idræt for Pengene” 
skal DMU sikre, at vi også foku-
serer på dette i vores generelle 
indsatsområder

• Sponsor- og partnership-aktivite-
ter

• Tiltrækning og fastholdelse af 
medlemmer og aktive samt fokus 
på specifikke målgrupper (herun-
der flere kvinder/piger i sporten)

DMU´s Repræsentantskabsmøder  
er lige om hjørnet og her præsenteres 
flere detaljer for de forskellige  
udviklingsområder i DMU i de kom-
mende år. 

I ønskes alle en god sæson 2016.

Leder: Et spændende og  
skelsættende år for DMU
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Med venlig hilsen
DMU-formand, 
Jørgen Bitsch
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TILMELD DIG DMU’S  
NYHEDSBREV
Ca. to gange om måneden udsendes DMU’s 
nyhedsbrev med emner om alt fra store 
sportslige resultater til kommende løb, uddan-
nelse, organisatoriske tiltag og konkurrencer. 
Tilmeld dig via www.dmusport.dk eller QR-ko-
den her på siden – og hold dig opdateret om, 
hvad der sker i DMU. 

NY DMU-GENERALSEKRETÆR – MØD HAM HER 

Danmarks Motor Union fik den 1. januar 
2016 ny generalsekretær. Ny mand i 
sædet er Jonas Nygaard Nielsen, som 
kommer fra en stilling som Tournament 
Coordinator i Made in Denmark. Motorbla-
det har stillet Jonas fem spørgsmål, så du 
kan lære ham lidt bedre at kende. 

Hvad har du lavet før du kom til 
DMU?
-Jeg har arbejdet som turneringsansvarlig 
for Fonden Made in Denmark Golf, som 
bestod af en politisk valgt bestyrelse med 
Lars Larsen fra JYSK i spidsen. I fonden 
stod jeg for den overordnede økonomi 
med et årligt budget på ca. 35 mio. kr. 
Hovedaktiviteten var golfturneringen 
Made in Denmark, som er blevet afholdt 
de sidste par år i Nordjylland. Sidste år 
havde man hele 86.000 tilskuere på fem 
dage, hvilket sætter store krav til planlæg-
ningen omkring logistik og opbygningen af 
eventen, specielt når hele 1.350 frivillige 
er i gang hver dag under turneringen. 

Er der ligheder mellem golf og 
motorsport, som du kan bringe 
med ind i DMU?
- Ja, bestemt. Specielt på frivilligheds-
området ligner de to meget hinanden. At 
være frivillig skal give værdi, og her er det 
vigtigt, at klubben har en strategi for at 
skabe de bedst mulige rammer for sine fri-
villige. Et andet område er at skabe attrak-
tive rammer for nye medlemmer, samtidig 
med at man fastholder de eksisterende. 
Hvis man som klub har en stærk plan for 
medlemsområdet, vil det også afspejle sig 
i klubbens miljø og udvikling.

Nu har du været her nogle uger. 
Hvilket indtryk har du fået af 
DMU? 
-DMU er en stærk og traditionsrig union, 
hvor specielt den sportslige udvikling er en 
stor del af DMU. Her tænker jeg specielt 
på de flotte resultater, som er blevet skabt 
i alle grene de senere år. Jeg glæder mig 
til at være en del af disse traditioner og 
sammen med DMU’s sekretariat skabe de 
bedst mulige betingelser for både klubber 
og udøvere.

Hvad bruger du din fritid på?
-En stor del af fritiden bruges sammen 
med familien, men grundformen skal jo 
holdes i gang, så kaster mig ud i lidt løb 
er par gange om ugen. Ellers bliver det 
også til en golfrunde ind i mellem over 
sommeren.

FAIRTON ER DMU’S  
FAIRPLAY-MAND 
Danmarks Motor Union fik i 2015 ny FairPlay-mand. 
Nu har han via en DMU-konkurrence også fået et 
navn. Byd ham velkommen. Han hedder Fairton, 
og du kan møde ham på DMU’s e-learningplatform 
samt til en masse DMU-events i løbet af året. 
Ole Langgaard, der indsendte navneforslaget, har 
modtaget præmier for indsatsen. 

FIM-TRÆF I 2016
Igen i år er det være muligt at deltage i en række FIM-træf både i og udenfor Europa. 
Det første træf er FIM Motocamp i Ifrane, Marokko, 11-13. maj. Senere på året arran-
geres der FIM Meritum i Tjekkiet 22-25. juni, og vi slutter med FIM Mototour, som er en 
guidet tur mellem flere lande. Du kan læse mere om tilmelding til de enkelte træf samt 
se flere praktiske informationer på www.dmusport.dk under ”Nyheder”.

http://www.dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/


feed
Følg DMU på de sociale 
medier 
#dmusport i dine Instagram-billeder 
– vi bringer de bedste og sjoveste i 
MotorBladet

karstenmolsKlubtræner weekend #dmusport 
#dmufairplay

mx925Very cold day today i Næstved. Minus 
minus degrees #mx #motocross #vinter 
#mx925 #dmusport

dmusportVed du, hvad det her er? Det er 
FairPlay i stor stil. På midtsiderne kan du se, 
hvem der vandt årets FairPlay-pris ved Dansk 
Motorsport Award. Der har været mange flotte 
#fairplay situationer gennem året. #dmusport 
#dmufairplay #danskmotorsportaward

UDDANNELSE OG FRIVIL-
LIGHED I MOTORBLADET
Gennem 2016 vil vi hver gang her i bladet skrive om 
to vigtige områder i DMU; frivillighed og uddannel-
se. De to temaer vil henholdsvis blive skrevet af 
Fyens Motor Sports formand, Lars-Bo, og DMU’s 
uddannelsesansvarlig, Lea Kahlke Hansen. Sidder 
du med en god historie derude, så vil vi meget 
gerne høre om den – og skrive om den. 

Foto: Klaus Rasmussen, Mors

VI MANGLER SKRIBENTER – ER DET DIG? 
Alle, der brænder for deres sport, vil gerne læse 
om sporten samt have eksponeret den i endnu 
højere grad. Det gælder ofte især for de lidt mindre 
sportsgrene. Nu starter en ny sæson, og DMU sø-
ger skribenter til både kortere og længere nyheder 
til motorbladet, hjemmeside samt til vores sociale 
medier. 

Det skal ikke være to A4-sider, der skal skrives, 
men blot nogle få linjer om løbet – hvor blev det 
afholdt, hvem vandt, hvordan var stemningen 

osv. DMU løber den igennem og læser korrektur, 
så du skal ikke tænke over manglende kommaer 
eler lignende. Du bestemmer også selv, om du vil 
krediteres for teksten eller ej.

Vi håber meget, du har lyst til at hjælpe DMU 
med at gøre de enkelte sportsgrene endnu mere 
interessante for nye medlemmer og de udøvere, 
som allerede dyrker en DMU-sport. Kontakt DMU’s 
sekretariat, hvis du er interesseret. 

VED DU MEGET OM MX?
Historisk Udvalg søger et nyt medlem, som skal 
dække nutidens Motocross.

Udvalget består af en kreds af DMU-veteraner, som 
dækker hvert sit specialområde, som Motocross, 
Speedway og Road Racing. Vi er godt dækket ind, 
når det drejer sig om ældre Motocross, men har 
et ”hul,” når det gælder indsigt i nyere MX. Er du 
ham eller hende, der følger med i dansk MX og har 
tjek på, hvad der sker i sporten generelt? Så er det 
måske dig, vi savner.

Det er vores opgave at sikre, at viden, begiven-
heder og resultater bliver registreret og sikret for 

fremtiden. Herudover afholder vi også vore egne 
arrangementer, f.eks. fejrede vi i 2015 60-året for 
DM i MX Solo og 50 år for Sidecar. 

 Historisk Udvalg holder i snit fire møder om året, 
alle i DMU’s domicil i Idrættens Hus i Brøndby.

Kontakt formanden for Historisk Udvalg, Per Øster-
gaard, tlf.: 31 31 40 20, hvis du er interesseret i at 
indgå i udvalget. Vil du vide mere, kan du kontakte 
Palle Høst Andersen, tlf.: 20 41 44 30. Palle er 
udvalgets ekspert, når det gælder ældre tiders 
Motocross.

INDSTILLING AF JUBILARER
25. februar er absolut sidste chance for at indstille 
50-års jubilarer. Så har du en i din klub, der har 
været en del af DMU i 50 år, så kan du som klubfor-
mand indstille vedkommende til DMU’s sekretariat 
på e-mail mgt@dmusport.dk. Jubilarer vil blive 
hyldet under DMU’s Repræsentantskabsmøde.

mailto:mgt@dmusport.dk
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Nichlas Bjerregaard

PRISFEST 
I MOTOR
SPORTENS 
TEGN
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En sport bør hylde sine helte. Det har 
altid været et godt mantra. Anerken-
delse til dem, der former sporten, df 
dens ansigt udadtil og giver den sine 
gyldne øjeblikke. Det er, hvad Dansk 
Motorsport Award forsøger at gøre, 
når DMU og DASU i forening indbyder 
deres udøvere til prisfest først på 
året for at sætte pris på dem,  der 
yder – og opnår – noget ekstra på 
banen, hvad end det foregår på to 
eller fire hjul.

Specialpriser og kombinerede priser 
skulle sendes ud over scenen, der 
var blevet sat frem til lejligheden 
i Herning Messecenters runde hal 
– der tidligere har huset Herning 

Supercross i mange år – og som 
derfor måtte betegnes som ideel til 
lejligheden. Motocross var stærkt 
repræsenteret i et væld af forskellige 
kategorier, og spændingen summede 
derfor over forsamlingen, inden det 
hele gik i gang.

Prisen som Årets Motocrosskører er 
en af de tunge. Fire dygtige kørere 
var nomineret til den, men der kunne 
kun være en vinder til slut. De fire 
nominerede var:

Thomas Kjer Olsen
På trods af en skade midt på sæsonen 
kunne Thomas i sidste ende noteres 
for EM podiepladser i Letland, Spani-

en og Belgien. Alt sammen noget, der 
førte til en samlet 6. plads i EM MX2 
2015. Thomas har allerede meldt klart 
ud, at målet er et Europamesterskab 
i 2016.

Nichlas Bjerregaard
Nichlas tog føringen og den røde 
frontnummerplade allerede ved første 
afdeling af 24MX DM Motocross 
serien, og han gav den på intet 
tidspunkt fra sig igen. Dermed kunne 
han lade sig notere for en nærmest 
fejlfri sæson, og sidst på sæsonen 
kunne han fuldt fortjent modtage 
laurbærkransen som bevis for at han 
er blevet dansk mester i MX2 klassen 
2015. 

Bastian Bøgh Damm
Bastian viste sig som en af de absolut 
bedste junior 85cc kørere i Europa 
og i verden. I EM 85cc kørte han 
en samlet EM-sølvmedalje hjem. 
Efterfølgende gjaldt det Junior-VM 
i Spanien, som Bastian kunne tage 
fra med en yderst velfortjent VM 
bronzemedalje.

Julie Dalgaard
Julie vandt helt suverænt DM for 
damer. Internationalt har Julie også 
deltaget i enkelte afdelinger af VM 
for kvinder, hvor hun hentede det 
bedste resultat med en samlet 5. 
plads i Tjekkiet.

Motocross var godt repræsenteret på Dansk Motorsport Award. 
Det blev en aften, hvor motorsporten hyldede sig selv - og dem, 
der har strålet mest af alle

Situationen som gav fairplay-prisen

Thomas Kjer Olsen Bastian Bøgh
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Til slut var det dog den ene høne i 
kurven, der løb med hæderen. Julie 
Dalgaard har haft et blændende år 
2015, og hun er allerede i gang med 
at forberede sig til 2016. Det var 
også grunden til, at Julie ikke kunne 
være til stede i Herning, da hun var i 
Spanien for at forberede sig. I stedet 
modtog Mathias Jørgensen prisen for 
hende, og han kvitterede med et af 
aftenens mere morsomme indslag, da 
han ringede en jublende glad Julie op 
fra scenen.

Julie Dalgaard: 
”Jeg er selvfølgelig rigtig rigtig glad 
for at have modtaget prisen. Det 
betyder rigtig meget for mig, også 
selvom jeg ikke kunne være der til at 
tage imod den. Jeg vil gerne sende 
en tak til alle der har stemt på mig, 
og alle der har støttet op om mig. Jeg 
arbejder hårdt videre, og håber at 
gøre det endnu bedre i fremtiden!”

Som aftenen skred frem kom der 
flere motocross-navne på skærmen. 

Nichlas Bjerregaard var nomineret 
som Årets MC-Sportskører, ligesom 
Bastian Bøgh Damm var nomineret 
som Årets Talent. Der var dog ingen 
pris til dem, men nomineringerne 
var mere end fortjent, og de viser at 
dansk motocross er på vej i den rigti-
ge retning. Ligeledes var 24MX DM-A 
serien nomineret som Årets Event, 
hvilket også viser, at det er en serie, 
der er på vej frem i dansk motorsport.

Sidste chance for hæder til dansk 
motocross var i kampen om Fair-
play-prisen. Her var Lasse Olsen fra 
Slangerup Motocross Klub nomineret 
efter en episode, hvor han smed en 
førsteplads væk for at komme en  
væltet kører på banen til undsætning. 
Og fuldt fortjent så endte Lasse 
med at hente prisen på scenen og 
sætte et fornemt punktum for dansk 
motocross’ flotte år 2015.

Lasse Olsen: 
”Det at have vundet fairplay-prisen 
er en helt ubeskrivelig oplevelse, 
som jeg aldrig vil glemme. Når man 
tager til løb, handler det selvfølgelig 
om at vinde fra begyndelsen, men 

det er ikke altid det vigtigste. Jeg 
har ikke prøvet noget lignende det at 
stå på scenen, og aldrig i mit liv har 
jeg været så nervøs før. Det betyder 
meget. Ikke mindst når folk trykker 
ens hånd bagefter og siger: ”Tillykke 
med prisen, som en rigtig fairplayer.” 
Her i dag er det stadig ikke rigtig gået 
op for mig. Tak til alle, der har været 
inde og stemme på mig. Tusind tak 
alle sammen. Og hvorfor det er vigtigt 
med fairplay? Jeg synes personligt 
at fairplay er en stor procentdel af 
selve sporten, og den skal huskes. 
På den måde kan man skabe mere 
tryghed for både kørere, og forældre, 
på banen.”

Lasse Olsen - Fairplay

ALS2.0  KØB NU   SPAR 30%   KUN   

2016 
499,-          399,-         399,-         339,- 

Rygsække            499,- 
Gear BAG fra       699,- 

KLX 110                        21995,- 
KX 65                               26995,- 
KX 85 Lav                          33995,-
KX 85 Høj                       35995,-
KXF 250             58995,-
KXF 450             62995,-
DEMO KXF250 kun kørt  
2 timer  SPAR 5000,-         

 

Plus lev. Omkostninger  1500,-
incl reservedels kit. 
     

Kølbakken 9, Grønfeldt, 8400 Ebeltoft.WWW.bccdk.dk 

Tlf: 8636 5364,  Fax: 8636 5026,   Mobil:+45 4019 2800 

     1599,-             1199,-             1199,-            999,- 

 Protek           Hyper Lite          Flex 
 

Junior Flex 
     Trøje           Bukser 

     329,-         949,- 

Mens HOODY           Mens T-           Girls HOODY            Girls T- 

       599,-            299,-           749,-              329,- 

  T-Shirt              Zip Hoody 

   299,-            749,- 

1959,- 

  Støvler 

   1699,- 

 Fra 

 249,-      499,-          699,- 

www.JTRACING.eu 

Julie Dalgaard

http://ebeltoft.www.bccdk.dk/
http://www.jtracing.eu/
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 Salg og reparation af Italienske 
motorcykler og scooter

Aprilia - Ducati - Benelli - Moto Guzzi
Mv Agusta - Piaggio - Vespa 

Aut. Dynojet -  Powercomander 
Tuneboy testcenter 

Test og optimering på rullefelt
Vi har det nyeste diagnostic test udstyr 

og mere end 20 år erfaring

Ålekistevej 182 
2720 Vanløse

Telefon 38791060
info@italianbikestore.dk
www.italianbikestore.dk

Her kunne din 
annonce være!

MOTORBLADET
mb

mailto:info@italianbikestore.dk
http://www.italianbikestore.dk/
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Alex Porsing

Siden starten af 1990’erne har det årlige 
supercross i Herning trukket tilskuere, 
deltagere og interesse fra hele verden. 
Dette års udgave blev ingen undtagelse. 
Motorbladet var med på sidelinjen

BULDER 
OG BRAG
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Jyske Bank Boxen passer godt til 
supercross – og supercross er lige 
præcis, hvad den sorte bygning i 
udkanten af Herning har huset det 
seneste halve årti. De bedste til disci-
plinen valfarter til det midtjyske, hvor 
danske lykkeriddere er klar til at byde 
dem trods, og vise, at blodet fra Knud 
den Store og Svend Tveskæg stadig 
flyder tykt i danskernes blodbaner.

Der er altid en speciel stemning 
omkring Boxen, når fredag aftens 
premiere nærmer sig. Udenlandske 
banebyggere har brugt ugen på 
at konstruere den arena, der skal 
kæmpes i. Hop, sving, rytmesektioner 
og, som noget nyt til 2016-versionen, 
også et stykke med sand. Udfordrin-
ger er der nok af på banen, der  er 
bygget med over 600 vognlæs jord. 
Sværhedsgraden er høj, og kravene til 
kørernes teknik bliver stadigt højere. 

Sporten ud-
vikler sig 

år for år, 
og derfor 
skal der 

hele tiden tænkes i nye baner, eller: 
tænkes i nye måder at lave baner. 

De udenlandske deltagere ledes an 
af den franske elite. Specialister, 
der stort set ikke laver andet end at 
køre supercross, overalt hvor de kan 
komme til det. Den mangedobbelte 
vinder i Herning, Florent Richier, 
flankeret af Europamester og britisk 
mester, Thomas Ramette, og listen 
bliver ved. Bland det op med en god 
flok dygtige amerikanere – personifi-
ceret ved vinder af DM i motocross, 
Ricky Renner – så har man opskriften 
på en sprængfarlig coctail, klar til at 
detonere for fødderne af det spændte 
publikum. Noget må der gøres. Mod-
stand må de have!

Og modstand skulle de få. I form af 
de danske kørere, der havde takket ja 
til at tage kampen op imod overmag-
ten. Mathias Jørgensen, Frederik 
Goul Jensen, Kim Sørensen, Mathias 
Gryning, Glen Meier og Simon Wulff 
var de danske kørere, der havde fået 
direkte start til Herning Supercross 
anno 2016. Lutter kendte navne, 

hvis man hører til blandt dem, der 

Kim Sørensen

Mathias Jørgensen

BULDER 
OG BRAG
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følger dansk motocross. En garde 
af ungt og gammelt. Erfaren rutine 
og ungdommelig vildskab i én stærk 
forvirring. På reservelisten ventede 
Sam Korneliussen, Mike Lundholm og 
Thomas Rasksen på at tage chancen, 
skulle den byde sig. Garanteret var to 
intense aftener med supercross-ræs 
i absolut verdensklasse, og Boxen 
var derfor klædt på til fest, allerede 
da publikum begyndte at myldre ind 
fredag aften. Horn i hånd, smil om 
mund og spænding i øjnene.

Og det var en herrefight, de fik at se 
fra de danske gutter – krydret med 
lidt fransk elegance og speciali-
sternes umiskendelige pennestrøg. 
Danskerne kæmpede, skubbede, 
masede, arbejdede, bandede, svedte, 
hoppede og prøvede alt hvad de 
havde lært, men da støvet havde lagt 
sig den første aften, så var det kun 
Mathias Jørgensen, der havde klaret 
turen hele vejen til finalen. Han havde 
dog ikke et svar til Thomas Ramette, 
der knuste al modstand, vandt alle 
sine heat og kunne hæve trofæet om 
fredagen. Men kronen kunne han ikke 
tage, da titlen som King of Herning 
først kan placeres efter to sammen-
lagte dages kamp.

Men lørdagen startede som fredagen 
sluttede. Thomas Ramette fik ikke 
blot titlen som konge i Boxen – han 
tog den med en magtdemonstra-
tion af en anden verden. Mathias 
Jørgensen nåede igen finalen, hvor 
han havde selskab af Kim Sørensen, 

og de gav alt hvad de havde for det 
danske publikum, der sang og jublede 
dem hele vejen. Mathias Grynings 
vej stoppede lørdag i semifinalen, 
og selvom han håbede på mere, så 
var der anerkendende nik for hans 
indsats på 250cc’eren imod de andres 
større maskiner. Frederik Goul Jensen 
endte som weekendens uheldigste 
mand. Teknisk defekt fredag blev 
vekslet til exit efter styrt lørdag. Hans 
resultater afspejlede ikke, hvor godt 
han faktisk kørte. 

Til slut kunne de danske kørere dog 
se tilbage på en weekend med mas-
ser af indtryk og nye erfaringer. Og 
mens der blev pakket ned i kulissen 
skulle aftenens sidste dansker sende 
publikum hjem med adrenalinen i 
blodårene. Alex Porsing gør sig i 
freestyle motocross, og med hans 
vanvittige backflips – der bragte ham 
til en afdeling af VM i freestyle sidste 
år – lukkede og slukkede han showet, 
som den slags sig hør og bør.

Herning Supercross er noget for sig 
selv i dansk motocross. Det eneste 
arrangement af sin art. Og som den 
sorte kasse forsvinder i bakspejlet, 
når man svinger ud på motorvejen, så 
kan man ikke lade være at glæde sig 
til næste gang. Det har nu noget over 
sig ... Det der, supercross ...

Thomas Ramette

Ricky Renner Mathias Gryning
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PROFILEN

Rasmus Borglit #626
Farum/Lynge Motocross Klub 
(FLM)
Alder: 18 år
Maskine: Suzuki RM-Z250
”Det bedste ved motocross er helt sikkert den 
frihed, man har på cyklen, og så alle de gode 
venner man får igennem sporten. Og så er der 
jo heller ikke noget bedre end at tage starten 
og ligge nummer et oppe i første sving. Jeg 
startede med at køre motocross i DMU-regi som 
12-årig. Dengang var det på en Yamaha 85cc. 
Min bedste oplevelse var helt sikkert da jeg 
blev B-kører i Svebølle med et holeshot og en 
førsteplads. Jeg håber at kunne få nogle gode 
placeringer til B-DM i 2016, og så vil jeg også 
gerne være fri for alt for mange skader.”

Tobias Bjørnholdt #201
Børkop Motorsport (BMS)
Alder: 14 år
Maskine: Yamaha YZ125
”Hvornår jeg startede med at køre? Jeg startede 
med at køre lidt for sjov i 2014 på en 85cc’er, 
og så begyndte jeg i 2015 på at køre 125cc, 
hvor jeg også stillede op til mine første løb. 
Indtil videre er mit bedste minde mit første løb i 
Sønderborg. Jeg har aldrig været så spændt før, 
men jeg har heller aldrig prøvet noget så fedt 
som det! Det bedste ved motocross er helt sik-
kert det sammenhold vi har. Det er ligemeget om 
man er A-, B- eller C-kører, så passer man ind.”

Frederik Højris #60
Næstved Motorklub (NMK)
Alder: 17 år
Maskine: KTM 150SX
”Det er svært at sige, hvad der er det fedeste 
ved motocross. Alt ved det er fedt! Er det et 
svar? Jeg har kørt siden 2007, og mit bedste 
minde kom, da jeg blev dansk mester i 2010. 
Det bedste indtil videre i hvert fald. I 2016 er 
det mit mål at prøve at ’kvalle’ ind til nogle 
af de EM-afdelinger, der ligger umiddelbart i 
nærheden, og så ellers bare at have det så sjovt 
som overhovedet muligt! Til det prøver jeg at 
træne så meget jeg kan – mest fysisk her om 
vinteren, og når det så bliver sommer, så bliver 
det i stedet køretræningen, der kommer til at 
fylde mest.”
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Lucernevej 75

8920 Randers NV

Tlf.  86 43 85 00

www.hcfarver.dk

Fin hjemmeside, gode varer 
og hurtig levering. Nemt at 
finde den ønskede vare, 
nem betaling, kvittering 
med det samme og hurtig 
levering.

- Anders Olesen

http://www.hcfarver.dk/
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EN 
KÆMPE 
FEST

Dansk Motorsport Award hædrede de 
bedste motorsportskørere i 2015. Det blev 
en aften med store bifald, overraskende 
besøg, en sponsorkontrakt skrevet under 
på scenen og et telefonopkald til Spanien
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Knap 3.000 gæstede Herning 
Messecenter til dette års Dansk 
Motorsport Award, og de fik fuld va-
luta for pengene. Aftenen startede 
som sædvanlig med den røde løber 
rullet ud, og her kunne man opleve 
både Nicki Pedersen og Thomas 
Kjer Olsen betræde tæppet med 
deres højtlydte maskiner, ligesom 
den nykårede Formel 1-kører Kevin 
Magnussen kom forbi til stort bifald 
fra salen. 

Den store vinder på aftenen blev dog 
speedway-køreren Peter Kildemand, 
der både vandt prisen som Årets 
Speedway-kører og Årets MC Sport-
skører. Og særligt ved den første 
pris blev der klappet ekstra, fordi 
de to prisgivere, Anders Gjesing, 
kommunikationschef i Dansk Metal, 

og Fjelsted Speedways formand 
og formand for DSL-foreningen, 
Annette Vesterskov, underskrev 
en ny treårig aftale mellem Dansk 
Metal og den danske speedway liga. 
I den nye aftale ligger blandt andet, 
at navnet fremover ændres til Metal 
Speedway League.

Vi ringer til Spanien 
I kategorien Årets Motocross-kører 
var Julie Dalgaard eneste kvindelige 
islæt blandt de nominerede, og 
såmænd om hun ikke også vandt 
prisen foran Thomas Kjer Olsen, 
Nichlas Bjerregaard og Bastian Bøgh 
Damm. Desværre var Julie Dalgaard 
i Spanien, men kæresten Mathias 
Jørgensen kom på scenen i stedet 
og modtog statuetten. Julie skulle 
dog ikke snydes for det store bifald, 

så Mathias ringede til Julie fra sce-
nen, som kvitterede med følgende 
kække bemærkning til det iskolde 
Herning; ”Mange tak for prisen. Jeg 
er ked af, at jeg ikke kan være der, 
men der er så fedt her i Spanien”. 

Motocross-helt fik pris
I kategorien Årets Road Racing-kø-
rere vandt unge Simon Jespersen 
prisen. En præstation som faderen 
Jan Jespersen også begik to år 
tidligere, da han vandt prisen i Cir-
kusbygningen. Simon har haft en 
fantastisk sæson, hvor han vandt 
DM-guld i klassen Moto3+.

Den sidste pris, som en DMU-kører 
vandt, var på mange måder også 
den mest sympatiske. For andet år i 
træk kunne DMU nemlig hive Årets 

FairPlay-pris med hjem – denne 
gang gik prisen til Lasse Olsen 
for en fantastisk situation ved et 
Motocross-løb; Lasse så under sit 
løb en skadet kører ligge på jorden 
og sprang derfor af sin maskine for 
at hjælpe vedkommende på trods 
af, at han lå til oprykning, hvilket 
nu smuldrede. Efterfølgende blev 
Lasse hyldet på Facebook og nogle 
måneder efter på scenen ved Dansk 
Motorsport Award. 

Aftenen sluttede med sangeren 
Anna David på scenen, og endnu 
engang kunne man gå hjem med 
fornemmelsen af, at der i DMU er 
enormt meget talent og kvalitet. 

Dansk-Motorsport-Award-DMU-2018Lasse Olsen

Thaysen og Bøgh DammKildemand
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Løbets arrangører kalder det selv 
“enjoyable”, men det er helt ufatteligt hårdt. 

Thomas Kongshøj kørte op ad bjerget og 
tog guld til Red Bull Sea to Sky

HELT 
OP TIL 
HIMLEN
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LØBET 
Deltagere fra hele verden, 
bl.a. verdenseliten: Jonny 
Walker, Graham Jarvis, 
Andreas og Manuel Lettenbir-
chler, Alfredo Gomez, Wade 
Young, Paul Bolton.

Meget stort pres på Jonny 
Walker, som havde vundet 
de fem første RedBull Hard 
Enduro løb og kunne blive den 
første til at vinde alle seks løb 
på én sæson.

Thomas Kongshøj, Hedelands 
Motorklub, regerende dansk mester 
i enduro A-klassen, fik mulighed 
for at prøve kræfter med verdens 
bedste, og forsøge at nå helt til 
tops – på et vildt bjerg. Det skete, 
da han deltog i Red Bull Sea to 
Sky først i oktober 2015 ved byen 
Kemer, Tyrkiet. 

Løbet var årets sidste race i Hard 
Enduro Serien. Løbets motto er: 
“The most enjoyable Extreme 
Enduro race”.

MB: Du kom af sted til Tyrki-
et med lidt kort varsel. Hvad 
åbnede muligheden for díg?
TK: Et afbud gjorde det muligt. Dan 
Uno ringede til mig og fortalte, at 
der var en afbudsplads og spurgte, 
om det var noget for mig. Da jeg 
også fik økonomisk hjælp fra et 
par sponsorer, slog jeg til.

MB: Du har vundet tre DM 
A-klasse enduro serier i 
træk. Hvad var din målsæt-
ning i dit første internatio-
nale hard enduro løb, Sea to 
Sky?
TK: Min målsætning var et gen-
nemføre løbet, selv om jeg ikke 
helt vidste, hvad jeg gik ind til.

MB: Det er sjældent nemt at 
rejse langt væk og køre store 
løb. Hvad havde du af udfor-
dringer med at blive klar til 
start? 
TK: Rejsen var ikke så nem, da jeg 
var syg 14 dage før løbet og blev 
mere syg under opholdet i Tyrkiet. 
Jeg tror, det skyldtes maden på ho-
tellet. Jeg havde feber og opkast, 
og så blev jeg ramt af noget influ-
enza på selve løbsdagen. Ikke det 
optimale lige før starten på 
et løb. 

Jeg overvejede faktisk at melde 
fra - men ville prøve kræfter med 
løbet. At give op er jo heller ikke 
mit princip. Så måtte jeg tage 
konsekvensen bagefter.

MB: I var fem danskere af 
sted. Prøv at beskrive, om 
der var et sammenhold eller 
samarbejde undervejs.
TK: Det var et fantastisk sammen-
hold blandt danskerne. Vi spiste 
sammen næsten alle dagene, hvor 
der blev hyggesnakket om, hvad 
man havde oplevet i løbet af da-
gen, opsætning af maskinen og tips 
på sporet. I pitten var der også et 
godt sammenhold. Der blev hjulpet 
på kryds og tværs med dækskift, 
udskiftning af dele, så det var su-
per hyggeligt at skrue på maskinen 
til langt ud på aftenen.

MB: Hvad var de store 
forskelle på Sea to Sky og de 
enduro-løb, du er vant til i 
Danmark og Sverige?
TK: Den største forskel var alle de 
sten og klipper. På sidstedagen var 
der to km sandstrand ud af 67 km. 
Resten var med klipper og store 
sten. Det var helt vildt.
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MB: Hvordan havde du forbe-
redt din maskine/sat den op?
TK: Min KTM EXC blev sat meget 
blødt op i dæmperne, så den var klar 
til klipper. Motoren justeret til lidt 
mere bundtræk til de lange bakker, 
meget bløde dæk og mousse, så den 
kunne få maximalt bid på sten og 
stejle stigninger.

MB: Fortæl om de overraskel-
ser og udfordringer, du fik 
under løbets sidste og afgø-
rende etape - og hvordan du 
tacklede dem
TK: Jeg blev meget overrasket over 
at gå tør for benzin tre km før det 
første tankområde. Så jeg måtte løbe 
rundt med maskinen to km op og 
ned ad bakkerne, skubbe den rundt 
på klipperne. Endelig fik jeg fat i en 
official, der kunne ringe efter en bil, 
som så hentede noget benzin til mig. 
Masser af konkurrenter passerede, 
og jeg tabte 2,5 time.
Jeg husker også et styrt på en klippe, 
hvor jeg faldt tre meter bagover, men 
jeg landede heldigvis på min camel-
back rygsæk med tre liter væske i. 
Det tog mig noget tid at komme op 
ad klippen igen, for jeg 
skulle pludselig skulle 
klippeklatre i cross tøj på 
en glat klippe uden reb 
eller sikringer.

Lige før toppen af bjerget 
og GULDzonen stod to af 
verdens bedste enduro 
kørere, Jonny Walker og 
Poul Bolton, klar til at 
hjælpe mig med tricks 
til at klare den aller-
sidste stejle klippe. De 
viste mig, hvor jeg skulle 

sætte mine dæk og give gas på det 
rigtige sted på klippen. Jeg har den 
dybeste respekt for, at de drenge 
stod klar til at hjælpe mig. De tilhører 
verdenstoppen i Hard Enduro og er så 
nede på jorden. Det viser, hvor stærkt 
sammenholdet i Enduro er - om du er 
dansk mester eller verdens bedste. 

MB: I de danske A-løb er du 
kendt for at køre hurtigt, 
effektivt og sikkert uden show 
off, før du kører over stregen. 
Men på en bro i de tyrkiske 
bjerge, som ikke var meget 
mere end en lang og rund træ-
stamme, lavede du heel-kick 
over styret til ære for publi-
kum. Hvad fik overskuddet og 
showmanden op i dig i så hårdt 
et løb?
TK: Der var fyldt med mennesker 
omkring lige den smalle bro, alle stod 
og filmede, også de store som Red 
Bull tv osv. Så jeg ville vise, at man 
godt kunne lave en heel-kick på en 
træstamme. Jeg tænkte det, lige da 
jeg så den: 'nu må vi have lidt show' - 
og så gjorde jeg det.

MB: Hvordan var det at komme 
fra sikre podieplaceringer i 
Danmark og så møde verdens 
bedste endurokørere og køre 
om kap med dem? Du lå flot nr. 
32 efter førstedagens Beach 
Race.
TK: Det var super fedt at prøve at 
dyste mod verdens bedste. De kører 
meget stærkt og har en vild teknik. (...
og det går normalt ikke langsomt når 
Thomas Kongshøj kører, red.)
Ja, Beach Race var en god etape. Jeg 
var godt med og heller ikke blevet 
"rigtig" syg endnu på det tidspunkt. 
Der blev rykket nogle grænser - og 
taget nogle vilde chancer under løbet.

MB: Har du lyst og planer om 
igen at køre med i et stor løb 
som RedBull Hard Enduro 
serien byder på? 
TK: Jeg har lyst til mere Red Bull 
Hard Enduro helt sikkert. Jeg har et 
par løb i kikkerten for 2016, men har 
ikke besluttet mig endnu. Red Bull 
111 Megawatt i Polen kunne være en 
mulighed, men det hele skal også lige 
gå op, når man er far til to små børn 
på tre og halvandet år. 

SÅDAN  
AFVIKLES DET
Tre dage: 
Dag 1: Tidskørsler og beach 
race
Dag 2: Skovrace, 46 km. 
Vindertid ca. 1:30 t
Dag 3: 67 km fra Middelhavet 
til Mount Olympos (Tahtali), 
en bjergtop i 2.365 meters 
højde. 7 timers cut-off tid til 
at nå toppen og få guld. Dem 
som når 55 km og 1.185 me-
ters højde opnår Sølv. Bronze 
til kørere, som når 25 km og 
en højde på 175 meter

Danske Klaus Sørensen har en 
vigtig rolle som track director 
i dette løb.

RESULTATER
Vinder blev Graham Jarvis, 
UK, som nåede toppen i 3:08 
t foran Jonny Walker 3:11 t. 
G-Force Jarvis gamblede og 
sprang sidste tankning af sin 
Husqvarna over - og det vandt 
han på.

Danske resultater:
Peter Weiss blev en superflot 
nr. 15 i tiden 4:03 – Guld 
resultat
Thomas Kongshøj nr. 64 i 
tiden 6:55 – Guld resultat
67 kørere opnår Guld
80 får Sølv - bl.a. Peter 
Jensen
110 får Bronze - bl.a. Emil og 
Dan Uno
42 udgået 
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Dansk Motorsport Award Show 2016 
i Herning havde samlet alle fire- og 
tohjulede motorsportsgrene til et 
spektakulært show og prisuddeling for 
præstationer opnået i sidste sæson. 
Hele 11 priser skulle uddeles og mod-
tagerne fejres. Skønt en stjerne som 
Kevin Magnussen, der netop havde 
sikret sig comeback i Formel 1, tog en 
stor del af rampelyset sådan en aften 
– så var MC trial igen med fremme. 
Motorbladet fik en snak med Mikkel 
Brade, der som 16 årig var nomineret 
anden gang i træk til en pris, i år Årets 
MC Sportskører. Ud over at køre med 
DMU's Elite Trial Team har Mikkel 
også taget mod invitationen om at 
køre på tyske Team Hippel.

Mikkel, du er for andet år i 
træk nomineret som årets MC 
sports kører. Hvordan føles det 
at være nået så langt i aner-
kendelse af din trial-kørsel for 
anden gang?
”Jeg er selvfølgelig meget glad for 
at være nomineret. Sidste år (2015) 
var et super år for mig med endnu 
bedre resultater end i 2014. Jeg fik lidt 
mere stabil kørsel og fik dæmpet min 
nervøsitet”.

Trial løb indeholder mange super 
tekniske sektioner, som køres i løbet 
af en eller flere dage, men med pauser 
imellem. Mikkel uddyber, at pauserne 
giver én tid til at blive både koncen-
treret men også nervøs – ja til tider 
så slemt, at han har ligget i bilen med 
mavesmerter! Men det går langt bedre 
nu.

Der er solide internationale 
resultater bag din 2015 sæson, 
bl.a svensk junior mester. Hvil-
ket resultat måtte du kæmpe 
mest for - og hvad betyder mest 
for dig fra 2015?
”I 2015 vandt jeg guld som svensk 
junior mester (junior op til 21 år). Dertil 
to tredje pladser til EM i klassen youth 
international. Netop resultaterne fra 
Sverige, hvor jeg også lagde en del 
træning, er jeg nok mest tilfreds med, 
da Sverige samtidig er en mellemstor 
trial nation med mange gode kørere.”

Kan du nævne et eksempel fra 
2015, hvor alt slet ikke gik som 
forventet - og måske blev den 
værste dag i sæsonen - men 
som du formåede at lægge bag 
dig?

”Til EM i Belgien havde jeg en meget 
sen start tid. Så efter første runde lå 
jeg nummer et og førte med flere prik-
ker. Men midt i anden runde begyndte 
det at regne, og sektionerne blev til 
mudder. Til mit uheld var mine værste 
konkurrenter allerede i mål. Jeg måtte 
virkelig kæmpe for en podie plads, og 
fik reddet bronze hjem.”
Mikkels nævner også, at hans styrke 
ligger på klipper, og at det faktisk er i 
den bløde danske muld, at han er ud-
fordret på teknik i nogle konkurrencer.

Er der andre tidligere eller ak-
tive danske MC kørere på elite 
plan, som du af en eller anden 
grund ser op til - og lader dig in-
spirere af - nævn gerne navne 
og hvorfor de inspirerer dig?
”Jeg kigger meget på andres teknik 
og lærer ud fra det. Dan Jørgensen 
har jeg trænet meget med gennem 
årene og har været super glad for hans 
hjælp.”

Hvis du pludselig bliver kaldt 
på scenen for at modtage 
prisen - hvem vil du nævne, 
som har betydning for dit høje 
niveau og den store anerken-
delse?
”Jeg vil nævne alle dem som der har 
hjulpet mig på den ene eller anden 
måde. Men en ekstra stor tak 
skal lyde til min far, som 

hjælper mig og kører mig rundt i hele 
Europa.”

Hvad gør du anderledes i 2016 
for at nå lige så flotte eller 
endnu bedre resultater end 
sidste år?
”Det bliver sværere at lave lige så 
gode resultater podiemæssigt, da vi 
har valgt at satse på VM og EM Cham-
pionship klassen og jeg vil selvfølgelig 
køre svensk mesterskab, som vil være 
sværere da jeg ikke kommer til at træ-
ne lige så meget i Sverige i år.  Men 
jeg vil selvfølgelig træne hårdt og gøre 
det bedste jeg kan, og så må vi se om 
resultaterne bliver lige så gode i år.”

Vi krydser fingre for at ingen skader 
kommer til at forpurre Mikkels ambiti-
oner. Lige nu er det kun et ømt haleben 
der driller, fra et mindre crash under 
vintertræningen. Godt at trial kørere 
står op i fodhvilerne hele tiden.

Det blev en speedwaykører, som vandt 
Årets MC kører prisen baseret på web 
afstemningen. Men mon ikke Mikkel 
kan opnå en alle gode gange tre!?

TRIALTALENT 
MARKERER SIG IGEN
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Udstyrsmærket JT Racing og forretningen All In Racing er gået sammen 
om en sponsoraftale med BMX-sektionen i DMU. Sponsoratet er målrettet 
Landspokalen og åbner nye muligheder for kørerne og sporten som helhed

MISSION 
LIVESTREAMING

BMX-sporten har landet en et-årig 
sponsoraftale med importøren af JT 
Racing fra Djursland og forretningen 
All In Racing fra Ikast.

Den indebærer 15.000 kroner til 
forbundet. 

De to parter fra henholdsvis Djursland 
og Ikast fordeler opgaven sådan 
mellem sig, at JT Racing står for de 
15.000 kroner - en sum som Djurs-
land-virksomheden kanaliserer ind i 
selve BMX-forbundet. 

Aftalens anden part, All In Racing, 
skyder sit bidrag direkte til kørerne, 
hvilket vil sige, at forretningen lægger 
10, 15 og 20 pct. på podiet som en 
slags rabatkuponer til kørerne på de 
tre podiepladser efter en landspokal. 
De kan indløses, når vinderne handler 
hos All In Racing.  

-Rabatterne skal ses som ekstra gu-
lerødder for at komme til tops og de 
er et supplement ved siden af selve 
pokalen. Metallet vil nemlig stadig 
blive overrakt under præmieringerne, 

forklarer formand for sportskommisio-
nen i BMX, Hans Storm.

Varme og visioner
De 15.000 sponsorkroner til forbundet 
luner gevaldigt, forklarer Storm og 
uddyber:
-Beløbet kan blive en slags løftestang 
for udbredelsen af BMX. Vi har valgt 
at bruge pengene på arbejdet med 
vores målsætning om, at BMX-spor-
ten skal have langt mere tv-tid 
indenfor en horisont af 5-10 år. Vi tror 
på livestreaming af større løb som et 

godt middel til udbredelsen og derfor 
skyder vi sponsoraftalens pengedel 
ind i dette projekt.

Hans Storm kalder sponsoratet og 
dets effekt for en landvinding for 
BMX’en.

-Alle i sporten får en masse ud af 
aftalen. Både kørerne, potentielle 
kørere  og sponsorer. Alle har gavn af 
at få et bredere publikum.
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FAKTA

All in Racing
• All In Racing/forretning er 

en søstervirksomhed til All 
in Salg & Vikar. 

• All in Racing ejes af Jackie 
Jensen, som selv både har 
kørt og været leder.

• Han har i forvejen et team 
med otte kørere. 

• All in Racing henter så 
godt som alt tænkeligt 
BMX-udstyr til landet. 
Forretningens incitament 
til at sponsorere er, at få 
glade landspokalkørere 
ned af rampen i udstyr fra 
firmaet.

• JT Racing er et førende 
mærke i raceudstyr. Det 
importeres af BCC Trading 
A/S på Djursland. 

Fakta om aftalen:
• 1 årig - men skal genfor-

handles.
• 15.000 til forbundet (skal 

finansierer livestreaming 
af større løb).

• 10,15, 20 pct på udstyr til 
podiepladserne i landspo-
kalen (rabatter hos All In 
Racing i IKast).

• Der er fortsat en egentlig 
pokal i Landspokalen.

Breddens bid af kagen
Butiks-bagmanden, Jackie Jensen, 
som er født med BMX-bacillen i 
blodet, går først og fremmest ind i 
projektet af hensyn til bredden. Fra 
forretningen All In Racing uddyber 
han:
-Jeg går ind i det af kærlighed til 
sporten og for at bidrage med et løft 
til gavn for BMX-kørere, som de er 
flest. Fra mine egne mange år som 
både kører og klubformand med mere 
ved jeg, at BMX stadig er en lidt 
brødfattig sport, siger Jackie Jensen. 

Genvej til tv-tid
Mange iagttagere kan sandsynligvis 
erklære sig enige med både forman-
den og sponsoren i vigtigheden at 
hugge hul gennem medie-isen og 
bruge ‘Mission livestreaming’ som 
løftestang.

Sporten er jo i dobbelt forstand ung, 
hvilket betyder, at mange af kørerne 
er unge ligesom selve cykeldiciplinen. 
Og unge mennesker er bare godt 
kørende på nettet. 

Således kan livestreamingen med 
god sandsynlighed være værktøjet, 
der bryder lydmuren mellem tv, 
BMX-sporten og kørere in spe. 

Den tankegang passer som hånd i 
kørehandske med forbundets målsæt-
ning om at udbrede sporten.

-Om vi kan lide det eller ej, så er 
det bare svært at vinde tv-tid fra fx 
håndboldpigerne, underbygger Hans 
Storm.

Det er i øvrigt første gang i Storms 
formandstid, Landspokalen får en 
sponsor.
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PROFILEN

Filip Siggaard 
Ikast BMX klub
Alder: 13 år
Cykel: Meybo
År i BMX: ca. 7 år
Bedste præstation i 2015: 6. 
plads til DM
Mål for 2016: Top 3 til DM 
Træningsfrekvens: 3-5 gange i 
ugen
Det bedste ved BMX: Man får 
mange venner fra nær og fjern. 
Det er sjovt at lære noget nyt hele 
tiden og dyrke en sport, man elsker
Min ambition: At blive bedre og 
bedre

Andreas Wöhlk 
Ikast BMX-klub
Alder: 20 år
Cykel: Meybo
År i BMX: 11 år i sporten (første 
sæson i Ungdomsringen)
Bedste præstation i 2015: Dansk 
mester
Mål for 2016/17: I 2016 at genvinde 
DM. I 2017 top 16 ved VM (semifi-
nale)
Træningsfrekvens: 10 gange pr 
uge (søndag er fridag)
Det bedste ved BMX: I den indivi-
duelle sport har jeg det fulde ansvar 
for det, der sker, både godt og skidt
Min ambition: At komme til OL

Lucas Hansen
Sydhavns BMX
Alder: 16 år
Cykel: Meybo
År i BMX: Lige begyndt fjerde år
Træningsfrekvens: Seks gange 
pr. uge (to timer dagligt)
Bedste præstation i ´15: Otte 
ved NM
Mål for 2016: Top otte ved DM
Det bedste ved BMX: Øjeblik-
ket, lige før gaten falder
Min ambition: At komme til at 
køre Supercros International

Klaus Bøgh Andresen
CPH BMX
Alder: 28 år
Cykel: Harve Clutsh Carbon
År i BMX: 24 sæsonner
Bedste præstation i ’15: Delta-
gelse i European Games og de to 
podierplaceringer i c1
Mål for 2016: VM-kvalifikation og 
OL-kvalifikation
Træningsfrekvens: 10-12 gange 
om ugen
Hvad er det bedste ved BMX: 
Sportens mange aspekter
Min ambition: At gøre en god 
figur i eliteklassen og repræsentere 
Danmark og mine sponsorer

V02 er PS testvinder 07/15

Hos tyske ”PS” udtaler testerne: ”Bridgestone 
styrer fantastisk over forenden og linjen passer 
på millimeter. Derudover førsteklasses feedback 
og handling fra for- og bagdæk. 
Også super-grip fra begge hjul. Testvinder”.

Kontakt produktansvarlig Carsten Mortensen 22 70 11 01 for information og henvisning til forhandler. Kontakt produktansvarlig Carsten Mortensen 22 70 11 01 for information og henvisning til forhandler. 
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VM-sølv for hold og en niendeplads i SGP VM-serien på 
trods af, at han kun deltog i tre fjerdedele af sæsonen grun-
det hans status som reserve ved sæsonstart. Det har været 
en fantastisk sæson for Peter Kildemand, hvilket han den 4. 
februar ved Dansk Motorsport Award blev belønnet for. Kil-
demand tog således både prisen som Årets Speedway-kører 
og Årets MC Sportskører - sidstnævnte er en kategori, der 
går på tværs af DMU’s grene. Det bliver spændende at 
følge Kildemands udvikling i år, hvor han fortjent har fået et 
permanent wildcard til SGP-serien. 

Det var ellers et stærkt felt af nominerede, Kildemand var 
oppe imod. I Speedway-kategorien fandt man også U21 
EM-vinderen og VM-sølvvinderen Anders Thomsen, den 
rutinerede ræv og sidste års VM-treer Nicki Pedersen 
samt Mads Hansen, som i 2015 vandt VM-guld og EM-sølv 
i 250cc. Det flotte felt af nominerede viser blot, at dansk 
speedway står rigtig stærkt lige nu, men også for fremtiden.

I kategorien Årets MC Sportskører, som er fælleskategori, 
vandt Kildemand prisen foran det stærke U21-landshold, 
som sidste år vandt VM-sølv. Andre nominerde var den 
unge Trial-kører Mikkel Brade samt motocross’eren Niclas 
Bjerregaard.  

Dansk Metal forlænger
Herning Messecenter var i år vært og lagde rammen for 
femte udgave af Dansk Motorsport Award. Knap 3.000 
tilskuere var på plads, og de fik fuld valuta for pengene. Ud 
over at vores nye danske Formel 1-kører Kevin Magnussen 
kom forbi og sangerne Anna David og Wafande underholdt, 
så kunne Dansk Metals kommunikationschef, Anders 
Gjesing og formand for DSL-foreningen, Annette Vesterskov, 
på scenen også røbe en stor nyhed for dansk speedway: 
Dansk Metal forlænger nemlig sponsoraftalen med speed-
wayligaen for de næste tre år, hvilket blev modtaget med 
stor begejstring blandt gæsterne. Særligt at selve aftalen 
blev underskrevet på scenen vakte både smil på læben, 
glæde og forhåbninger om endnu mere og bedre speedway 
fremover i Danmark.

Efter sådan en aften i Herning kan man kun glæde sig til, at 
sæsonen starter op igen, og nye, spændende matcher og 
løb sættes i gang.  

 Martin Thenning          Allan Høgholm

Peter Kildemand blev den store vinder ved femte udgave af Dansk 
Motorsport Award, som i år blev afholdt i Herning Messecenter. 
Kildemand hev to priser med hjem efter et flot år

KILDEMANDS 
STORE AFTEN
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SPÆNDENDE 
SÆSON 
VENTER
Når Metal Speedway League åbner sæsonen 29. april ser det ud til at blive 
rigtig tætte opgør. Mange af klubberne bejler til en plads i den afgørende 
superfinale

SPÆNDENDE 
SÆSON 
VENTER

SPÆNDENDE 
SÆSON 
VENTER
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En treårig støtte fra hovedsponsoren 
Dansk Metal er handlet på plads. Og 
som noget nyt er der til den kommen-
de sæson indført en semifinale i Me-
tal Speedway League. Det betyder, at 
de hold, der er sluttet fra nummer 3 til 
6, kører om to pladser i superfinalen. 
Superfinalen køres således mellem 
4 hold, der har point med fra de 
indledende runder - ligesom vi kender 
det fra de seneste års superfinaler. 
Sæsonens 1’er og 2’er går direkte i 
superfinalen. 

Der har inden sæsonen været en del 
overraskende klubskifter ligesom 
spændende udenlandske kørere har 
meldt sig klar til en sæson i Danmark. 
Lad os tage et kig på holdene.

Esbjerg:
Det evige tophold Esbjerg, der sidste 
sæson måtte tage til takke med en 3. 
plads, har endnu engang formået at 
hold fast i grundstammen på holdet. 
Niels Kr. Iversen, Rene Bach og 
Mikkel Bech ser ud til at komme til 
at danne top 3 på holdet. Ved skader 
eller afbud er Partyk Dudek tilbage 
som A-kører efter at have afsonet 
en karantæne for doping, mens den 
australske mester Brady Kurtz er klar 
som B-kører.

Sidste sæson var Michael Palm Toft 
en stærk C-kører. Han er nu B-kører 
og ude af holdet, i stedet er Jesper 
Søgaard hentet i Slangerup og 
Charlie Gjedde trækker endnu engang 
cyklen frem for at gøre comeback, 
som også giver ham en plads i britisk 
speedway. På D-pladsen kommer 
valget til at stå mellem Jonas Jensen 
og Patrick Hansen.

A: Niels-Kristian Iversen, Patryk 
Dudek - 
B: Mikkel Bech, Rene Bach, Brady 
Kurtz, Piotr Swiderski - 
C: Jesper Søgaard, Damian 
Adamczak, Charlie Gjedde - 
D: Jonas Jensen, Patrick Hansen

Fjelsted:
Peter Kildemand havde mange tilbud 
fra andre klubber, men endte alligevel 
med at tage endnu en sæson for 
Fjelsted. Her skal han sammen med 
Patrick Hougaard og Nikolaj Busk 
Jakobsen udgøre den danske top 
på holdet, hvor Morten Risager er 
hentet ind som C-kører. På D-pladsen 
ligger det til Frederik Jakobsen, som 

dog kan få kamp om pladsen efter 
sommerferien, når Christian Thaysen 
har kørt sine 7 DT-matcher og er 
berettiget til at køre liga.

A: Peter Kildemand, Sebastian 
Ulamek 
B: Patrick Hougaard, Andžejs 
Lebedevs, Rohan Tungate, Nikolaj 
Busk Jakobsen 
C: Morten Risager, Daniel Kaczmarek 
D: Frederik Jakobsen, Christian 
Thaysen

Grindsted:
Grindsted har laver vinterens måske 
mest overraskende kontrakt, da det 
lykkedes at hente Kenneth Hansen 
til klubben efter over 20 sæsoner 
i Slangerup. Ny på holdet er også 
den australske grand prix kører 
Jason Doyle samt Nicolai Klindt, der 
kommer til fra Holsted. Thomas Jør-
gensen er hentet i Holstebro, mens 
Jakob Bukhave og Emil Engstrøm skal 
kæmpe om pladsen som D-kører. 
 
Der har dog også været afgang fra 
holdet: Michael Jepsen Jensen og 
Emil Grøndal har søgt nye udfordrin-
ger. 

A: Jason Doyle 
B: Kenneth Kruse Hansen, Nicolai 
Klindt, Justin Segdman, Krystian 
Pieszczek 
C: Thomas Jørgensen, Lasse 
Frederiksen 
D: Jakob Bukhave, Emil Engstrøm

Holstebro
Vinteren har været lidt længere og 
noget mere kold i Holstebro Speed-
way Klub end i resten af landet. 
Problemer omkring ledelsen i klubben 
og særligt økonomien har gjort, at 
det længe var usikkert, om klubben 
overhovedet kom til at køre liga i 
2016. Til sidst lykkedes det dog, men 
det meste af holdet med stjernen 
Bjarne Pedersen var væk, så den 
tilbagevendte holdleder Erik Villadsen 
har måttet kæmpe for at samle et 
næsten nyt hold.

Ind på pladsen som A-kører er hentet 
Leon Madsen og Chris Harris, og det 
er planen, at de to skal dele matcher-
ne ligeligt mellem sig. Som B-kører er 
den trofaste Andrey Karpov igen med, 
mens der bliver kamp om den anden 
plads. Simon Nielsen er kommet til 
som C-kører. På pladsen som D-kører 

kommer det til at stå mellem Bary 
Beyer og Peter Karger, sidstnævnte 
har netop lavet en aftale i den briti-
ske Premier League og kan gå hen og 
blive en joker med de ekstra løb og 
erfaring, han får i Engand.

A: Leon Madsen, Chris Harris 
B: Andrey Karpov, Ricky Wells, 
Andrey Kudriashow, Patryk Dolny 
C: Simon Nielsen 
D: Mark Bayer, Peter Karger

Holsted:
Efter en meget skuffende sæson, 
hvor det kun blev til en 6. plads for 
Holsted, ser klubben igen ud til at 
skulle blande sig i toppen af ligaen. 
Nicki Pedersen er eneste A-kører, 
men skulle han være forhindret, kan 
holdet stille med tre B-kørere og 
stadig være med. Bjarne Pedersen 
er hentet i Holstebro og også den 
svenske veteran Magnus Zetterstrøm 
er kommet til.

Kasper Lykke Nielsen er eneste dan-
ske C-kører i truppen, men klubben 
har hentet en hel hær af udlændinge 
til pladsen, så heller ikke der kommer 
de til at mange folk. Som D-kørere 
råder Holsted over en stærk trio, 
mens Sam Jensen står klar uden for 
truppen.

A: Nicki Pedersen 
B: Bjarne Pedersen, Rasmus Jensen, 
Timo Lahti, Magnus Zetterstrøm 
C: Kasper Lykke, Zdenek Holup, 
Mariusz Staszewski, Maciej Kuciapa 
D: Martin Steen Hansen, Jonas 
Jeppsen

Munkebo:
De forsvarende mestre fra Munkebo 
har sagt farvel til Kenni Larsen og 
satser på Hans Andersen som eneste 
A-kører. På pladserne som B-kører 
er Anders Thomsen igen en del af 
holdet, og så er Ulrich Østergaard 
hentet i Fjelsted. Skulle de svigte er 
blandt andre den stærke tysker Kevin 
Wolbert klar til at tage over.

Som C-kører er Jesper Scharff 
og Emil Grøndal klar til at kæmpe 
om pladsen, mens et af de mest 
spændende danske talenter, Jason 
Jørgensen, formodentligt henviser 
Henning Bager til en plads som 
reserve på holdet.

A: Hans Andersen 
B: Kevin Wölbert, Ulrich Østergaard, 
Anders Thomsen, Danny King, Pontus 
Aspgren 
C: Jesper Scharff, Emil Grøndal 
D: Henning Bager, Jason Jørgensen

Region Varde:
Region Varde sluttede sidste sæson 
som nummer fire, og den plads vil 
vestjyderne gerne forbedre. Inden 
sæsonstarten ser holdet også ud til 
at komme med helt frem i toppen: 
Kenni Larsen og Antonio Lindback er 
hentet til som A-kørere, mens sidste 
års topnavn Mads Korneliussen er 
rykket ned som B-kører. Claus Vissing 
er også B-kører sammen med blandt 
andet Max Fricke og grand prix-skan-
dalen Sam Masters.

Som C-kører er Jonas B. Andersen 
eneste navn. Han kan få selvskab af 
lillebror Mikkel, der er kommet til fra 
Holstebro.

A: Kenni Arendt Larsen, Antonio 
Lindbäck 
B: Claus Vissing, Mads Korneliussen, 
Max Fricke, Sam Masters, Dakota 
North 
C: Jonas B Andersen 
D: Mikkel B Andersen, Tobias 
Vangsted Thomsen

Slangerup:
Slangerup har inden sæsonen hentet 
Michael Jepsen Jensen i Grindsted 
og skulle der være brug for en anden 
A-kører, står Greg Hancock klar til 
endnu en tørn for holdet. På pladsen 
som B-kører har Lars Munkedal blot 
to mand i truppen, Mikkel Michelsen 
og Josh Grajczonek.

Kenni Nissen er klar til endnu en 
sæson som C-kører, og her skal han 
kæmpe om pladsen med Nicki Barrett 
og tyske Valentin Grobauer, der 
sidste sæson fik flere U21VM finaler 
som reserve. Som D-kører bliver det 
Andreas Lyager eller lokale Simon 
Selch, som skal hente vigtige point 
til holdet.

A: Michael Jepsen Jensen, Greg 
Hancock 
B: Mikkel Michelsen, Josh Grajczonek
C: Kenni Nissen, Nicki Barrett, 
Valentin Grobauer 
D: Andreas Lyager, Simon Selch
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* 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

Vi sælger ud af alle vore Fox 2015 modeller hjelme til Netto priser!!!

Nu kun Kr. 1299,-

EU’s Billigste.....

FOX V2 Normal Pris 2099,-

Ring for nærmere informationer om hjelmene

FOX V3 Normal Pris 3599,- FOX V4 Normal Pris 3999,-

Nu kun Kr. 2299,- Nu kun Kr. 2499,-

PROFILEN

Andreas Kaag Jensen
Fjelsted Speedway Klub
Alder: 16 år
Hvor tit træner du? Sommer/vinter? Om sommeren træner jeg to-
tre gange om ugen, mens det om vinteren mest bliver til løbeture.
Hvad er din bedste præstation i 2015? Det var verdensmesterska-
bet, hvor jeg blev nr. 14. Desuden vand vi guld i første division.
Hvornår startede du med speedway? 2007
Hvad er det bedste ved speedway? Fart, spænding, vennerne og så 
at vinde
Hvad er dit mål for 2016? Mit mål er at nå op, hvor jeg var i 2013. Jeg 
er faldet meget tilbage, men jeg tror på, at jeg kan komme derop igen.

Jonas Jensen 
Esbjerg Vikings
Alder: 19 år
Hvor mange år har du kørt speedway? Startede, da jeg var fem.
Hvad er det bedste ved speedway? Det har modnet og lært mig utroligt 
meget - og udviklet mig som person. Det går hurtigt, hvilket er en god ting, 
når man er utålmodig. Man skal kunne give sig 110 %. Man skal ikke tænke 
på, at man skal holde 10 km hjem.
Hvor tit træner du? Om vinteren træner jeg fysisk 15 timer i ugen, om 
sommeren, når sæsonen starter, træner jeg ca. en gang og kører to-tre løb 
i ugen. Derudover har jeg ca. fem-otte timers fysisk træning i ugen.
Hvad er dit mål for 2016? Første mål er at komme tilbage på det niveau, 
jeg var på inden min ulykke. Og så tager jeg den derfra...
Hvad er din ambition med at dyrke speedway? At blive professionel

Rikke Dalskov Slott
Glumsø Speedway Klub
Alder: 43 år
Funktion: Sidder i bestyrelsen og er tidligere holdleder. Jeg har 
desuden en bonussøn, som kører. 
Har du selv været aktiv kører? Nej. Jeg har aldrig selv kørt, men 
min far gør. Derfra stammer min oprindelige interesse for sporten.
Hvilke opgaver laver du af frivilligt arbejde i din klub/dansk 
SPW? Jeg bruger et par timer om ugen i vinterperioden og rigtig 
mange timer, når sæsonen starter op.
Hvorfor? De timer, jeg lægger i klubben er af egen interesse. Man 
kan godt være medlem af en klub uden at bruge så mange timer. Men i 
sommerperioden vil jeg tro, jeg bruger15 timer om ugen i snit.
Hvor længe har du været aktiv i din klub/dansk SPW? Jeg har 
været medlem i seks år.
Hvorfor startede du som frivillig? Interessen kommer som sagt fra 
min far og så kører min bonussøn Rune også speedway

 Rasmus Terkelsen          Privat

mailto:ulvedal@ulvedal.dk
http://www.ulvedal.dk/
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Efter en svær sæson 2015 bliver det 
spændende at følge Linus Lundin i 
2016. Aagesen Motorcykler har valgt 
at udlåne en KTM RC390 til Linus i 
den kommende sæson. 

KTM’en er en firetakter motorcykel 
og det er ikke helt ukendt for Linus 
at prøve kræfter med en firetakter. I 
2013 startede Linus som 10-årig med 
at køre Road Racing på en Honda 
NSF100. Året efter fik han en 2. plads 
ved sig første DM. Samme år blev 
han kåret til årets kører under 16 år 
i sin klub Road Racing Klub Viking. 
Prisen fik han for sin dedikation, 
åbenhed og hjælpsomhed. 

I 2015 prøvede den unge kører 
kræfter med Moto3 på sin Honda 
RS125, en totakters motorcykel, som 
har sin helt egen charme, men også 
en helt anden vildskab, end Linus 
Lundin var vant til. Han var med 
ved alle DM-afdelingerne i 2015, 
men maskinen lavede hen over hele 
sæsonen problemer og til Nordisk 
Mesterskab i Sverige mistede Linus 
bremseklodserne lige før et sving og 
havde et kæmpe styrt. Heldigvis slap 
han uden fysiske skaber, men troen 
på maskinen var ikke den samme.

Den kommende sæson byder på DM 
og en masse træning, både i ind- og 
udland. Hele sæsonen træner Linus 
fortsat på sin Honda NSF100 , som 
er  god til at træne svingteknik på de 
små baner. Men to gange om ugen 
tager den ambitiøse unge kører til 

Sverige for at træne. Og det vil 
altså være på KTM’en, at vi vil 
opleve Linus på de danske 
baner i forbindelse med DM 
i 2016.

Når han ikke kører 
RR, er Linus en helt 
almindelig dreng, som 
går i 6. klasse på Ishøj 
Skole i Ishøj Landsby. 
Udover Road Racing 
styrketræner Linus, 
spiller badminton, kører 
mountain-bike og racercy-
kel, for at træne både styrke 
og kondition mhp. den kommende 
sæson. Herudover træner Linus sin 
balance med motocross. Motorsport 
er slet ikke fremmed i familien, da 
flere i familien kører motocross.

Linus Lundin brænder for sin sport 
og et af hans mål er at komme 
ned og køre ADAC Junior 
Cup i Tyskland - rigtig 
gerne i 2017-sæsonen. 
Hans højeste ønske er 
at komme til at køre 
MotoGP. 

 Lars Lundquist          Steen Bronke

Linus Lundin er 12 år og kører 
roadracing. Han ser frem mod 
sæsonen 2016 med helt nyt setup

UNG 
FART
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I 2014 vandt Jan Jespersen titlen som Årets Road Racing-kører i Danmark. To 
år efter gik Jans kun 14-årige søn, Simon Jespersen, sin far i bedene og vandt 
prisen som årets kører. Simon modtog prisen efter en fantastisk sæson, der 
bød på DM-guld i Moto3+-klassen. I serien vandt Simon samtlige syv heats og 
blev dermed en suveræn vinder med maksimumpoint.

Den unge Simon vandt kategorien foran mere rutinerede kørere, som også har 
markeret sig flot i 2015. DE nominerede var Steven Tirsgaard, som vandt DM 
i Supersport 600, Alex Schacht, der vandt DM i Superbike og Michael Møller 
Pedersen, som har markeret sig flot internationalt i serien FIM CEV Repsol 
Superbike European Championship.  

Awardshowet var flyttet til Herning
Da Jan Jespersen vandt prisen som årets kører i 2014, var rammerne Cirkus-
bygningen i København. I år var Dansk Motorsport Award flyttet til Herning 
Messecenter, og det gjorde showet til det største i dets fem års lange levetid. 
3.000 gæster overværede det flotte arrangement, hvor både Wafande og Anna 
David underholdt på scenen og den nykårede Formel 1-kører Kevin Magnussen 
kom forbi. 

Dansk Motorsport Award viste igen, at der er mange talentfulde kørere i Dan-
marks Motor Union. Det gælder også i Road Racing-sporten, hvor særlig Simon 
Jespersen giver anledning til store forhåbninger til fremtiden. 

I FARS 
HJULSPOR
For to år siden vandt faderen prisen som Årets Road Racing-kører. I år tog 
sønnike titlen. Det var en stor aften for Simon Jespersen, som ved Dansk 
Motorsport Award tog titlen som Årets Road Racing-kører
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Søndergade 28
6600 Vejen

Tlf. 22 57 18 17
www.drxracing.dk

PAS PÅ DIN HØRELSE
- Den skal holde resten af livet

Ring på 3940 1050 
eller se mere på audiovox.dk

NYD LYDEN FRA DIN MC 

OG UNDGÅ VINDSTØJ 

& HØRESKADER

HOS AUDIOVOX FREMSTILLER VI INDIVIDUELLE
KVALITETSHØREVÆRN TIL MC-FOLKET

Vi servicerer 
hele Danmark 

Find os på Facebook

http://www.drxracing.dk/
http://audiovox.dk/
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E-LEARNING 
SPARER  
TID
I 2015 fik DMU et nyt værktøj, som skal bidrage til DMU’s uddannelsesaktivi-
teter – herunder officialkurserne. Det nye værktøj er Uddannelsesportalen, en 
e-learningplatform, som alle DMU’s medlemmer har adgang til.

I starten af 2016 har to uddannelsesaktiviteter for første gang kørt med 
e-learning som en integreret og obligatorisk del af undervisningsforløbet. På 
stævnelederkurset blev e-learning brugt til at sikre, at alle deltagerne havde 
gennemgået forberedende teori, inden de mødte op til kurset, og efterfølgende 
blev den afsluttende prøve afviklet via e-learingplatformen, så deltagerne 
kunne sidde derhjemme og tage prøven i ro og mag. På dommerseminaret i mo-
tocross blev e-learning brugt til at gennemgå de nyeste reglementsændringer, 
og en kort test i disse gav kursuslederne information om, hvilke reglementsæn-
dringer, der var et særligt behov for at gå i dybden med på selve seminaret.

Fordelene ved at bruge e-learning er mange; velforberedte kursister er én, og 
dét at kunne bruge tiden bedst muligt ved det fysiske fremmøde er en anden. 
Der kan også være møder og kurser, som helt kan erstattes af e-learning, og i 
det tilfælde vil det spare både undervisere og kursister for unødig rejsetid.

Derfor vil Uddannelsesportalens e-learningforløb fremover komme til at spille 
en større rolle i DMU’s uddannelsesaktiviteter. Hvis du ikke allerede har været 
inde på portalen, kan du finde den på DMU’s hjemmeside og logge ind med dit 
licensnummer og samme kode, som du bruger til medlemssystemet.

EN  
HJÆLPENDE 
HÅND
Så er vi i gang igen; mange løb og træninger står for døren, og der er bud efter 
de frivillige. Behov og ønsker bliver ikke mindre med tiden. Når man kommer til 
en motorbane, forventes det, at klubben har styr på tingene, og det sker kun, 
hvis det nødvendige antal frivillige står klar. Hvis dette lyder som en gammel 
slager, ja så har du ganske ret, men vigtigheden og behovet er på ingen måde 
blevet mindre. DMU har igangsat en strategi omkring frivillige. Den kan du 
læse om på www.dmusport.dk under ”Services”. Men der skal mere til end en 
strategi. Der er i høj grad også brug for ”en hjælpende hånd” - det kan være at 
slå nogle søm i klubhuset, vende en pølse på grillen eller noget helt tredje.

Ved de store løb er det ofte lettere at skaffe hjælp end ved de mindre lokale 
arrangementer. Herfra skal lyde en opfordring til at søge samarbejde klubberne 
imellem. Det sker i dag i et vist omfang, men det kan blive meget bedre.

En ofte hørt ”sang” fra de aktive lyder: hvorfor har I ikke gjort sådan og sådan, 
og det er også for dårligt, at banen ikke er som et stuegulv, hvorfor er der ikke 
strøm i ryttergården osv. Man kan jo selvfølgelig betale sig fra dette, men 
motorsport er nu engang bygget op om frivillighed, og derfor er det også så 
vigtigt, at vi alle på hver vores måde tager del i arbejdet.

Så hvis din klub ikke allerede har spurgt, om du vil hjælpe, så gør det selv 
næste gang, du kommer. Lad være med at melde dig til noget, du ikke har lyst 
til. Det skal være sjovt at være frivillig, ligesom det skal være sjovt at dyrke 
sporten. Og til klubberne; spørg naboen - det kan være, de har tænkt på det 
samme. 

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.

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

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

K
LOGERE

 &
 SJOVERE

 –

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

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Speedway

16. april Åbent Hus Tjek: www.speed-
way-kids.dk

22. april SGP/EM-kvalifikation Esbjerg

23. april U21 VM/EM-kvalifikation Outrup

29. april Speedway Liga starter Tjek: www.speed-
way-league.com

BMX

25-26. marts SX World Cup Santiago, Argen-
tina

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

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Motocross

9-10. april EM 65/85 + Quad Slagelse

16. april DM Quad Børkop

17. april  DM B Svebølle

Road Racing

23-24. april DM Road Racing    Jyllandsringen

Off-Track 

28. februar DM 1 Vinter Trial Kolding

27. marts DM 2 EDK Trial 

10. april DM 3 Øster Hornum Trial

1-3. april European Cup 1 + 2 Zolder, Belgien

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

MOTORBLADET
mb

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

http://way-kids.dk/
http://way-league.com/
http://www.dmusport.dk/
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Fluebæksvej 200 · 4100 Ringsted
www.ysr.dk · admin@ysr.dk

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

Køb din YAMAHA 
ATV hos YSR

YXZ1000E Gul 2016 YFM90 2016 YFZ450R Gul 2016 YXZ1000E Blå 2016

Kr. 179.990,- Kr. 19.990,- Kr. 79.559,- Kr. 164.990,-

YFZ450R kr. 79.559,-

ATV og side by side tillægges lev. omkostninger på kr. 1.990,-

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.

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

