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Så er 2017 skudt i gang og rigtig mange har allere-
de løst licens og er kommet i gang med vintertræ-
ningen i og udenfor Danmark.

Jeg er helt sikker på, at vi er mange som ser frem 
til forårets komme og de mange arrangementer, 
som klubberne er ved at planlægge i 2017. Som alle 
ved, er der er et par vigtige punkter, som er i fokus, 
når vi dyrker vores sport i DMU:

Fairplay
Alle opfører sig sportsligt korrekt på og udenfor 
banen og udviser gensidig respekt. Både blandt de 
aktive, overfor vores mange officials og frivillige 
ledere samt i teamet. DMU’s FairPlay-kampagne 
og Fairton vil naturligvis også være meget synlige 
gennem sæsonen.

Doping
DMU accepterer naturligvis ikke doping eller andre 
rusmidler og stoffer. Det er en farlig sport, vi har 
med at gøre. Doping og rusmidler af den ene eller 
anden slags gør det endnu farligere, særligt hvis 
den aktive ikke er fuldt fokuseret. Vi arbejder 
tæt sammen med FIM, som også har iværksat en 
kampagne mod doping.

Matchfixing
Vi har ikke oplevet matchfixing i DMU endnu, men 
som det fremgår af alle undersøgelser, er dette en 
meget alvorlig tendens, som desværre breder sig. 
Vi accepterer det naturligvis ikke i DMU og sager 
om dette vil omgående blive sendt til DIF’s match-
fixing-nævn for afgørelser.

Whistleblower
Generelt for doping og matchfixing-området vil der 
i løbet af 2017 blive oprettet en whistleblower-ord-
ning i DMU. Vi er ved at drøfte med DIF, hvordan vi 
gør det bedst muligt, så vi i DMU sikrer, at vi er på 
forkant.

Vi håber med yderligere kampagner og mere 
information, at vi ikke har nogen sager i 2017 og 
fremover. Vi skal sikre, at det er sporten, som er i 
centrum for os alle.

I ønskes alle en god sæson 2017.

Leder: Ny sæson på vej
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#dmusport

DMU RACE DAY 
22. april afholder DMU en fælles 
åben hus-dag på tværs af landet og 
DMU’s sportsgrene. Dagen kalder 
vi DMU Race Day, og formålet er 
at indvie nye, potentielle kørere i 
motorsporten. Vi har udarbejdet for-
skelligt materiale samt en website, 
som du kan se her: 
www.dmu-raceday.dk

Vi håber, du som medlem og klub vil 
støtte op om arrangementet. 
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VIDSTE DU AT:
2017 betyder frivillighedens år i DMU, og vi skal derfor sammen gøre 
DMU til det sjoveste og fedeste sted at være frivillig. Mere end 40 % 
af alle klubber i DMU har allerede fundet en frivillighedskoordinator, 
der skal hjælpe med at gøre frivilligheden i klubberne stærkere. Bliv 
en del af fællesskabet – bliv frivillig i din klub.

Hvad: 
Kom til Åbent Hus i motocross-
klubben. Alle er velkomne!

Hvem: 

Hvor: 

DMU Motocross præsenterer

DMU RACE DAY 
DEN 22. APRIL 2017

#DMURaceDay

KOM 
OG 

PRØV

ÅRETS KØRER 2016 
Torsdag 2. februar blev Dansk Motorsport Award afholdt i Herning. Her blev årets bedste kørere hyldet og hædret for sidste års præstationer. Læs inde i bladet, 
hvem der tog de eftertragtede priser. 

(Foto: Allan Høgholm)

http://www.dmu-raceday.dk/


TILMELD DIG 
DMU’S 
NYHEDSBREV
Ca. to gange om måneden udsen-
des 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. 

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

mxhedelandHappy NewYear #mx #mxhede-
land #roskilde #2017 #motocross #dmmo-
tocross #dmusport

mads_guld #blivnubaresommer #motocros-
slife #suzukicycles #flouyellow #dmusport 
#severinsenracing #zitegoogles

simonhphpAbout to get slammed! - Love 
your head dive @sheppway  #redbullsea-
tosky #seatosky #enduro #hardenduro #ktm 
#ktm300 #readytorace #braaap #perfectti-
ming #kansletikkeventemedatgøredetheleigen 
#dmusport @kznenduro

FØLG DMU PÅ DE SOCIALE 
MEDIER
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.  

MOTORBLADET GÅR GRØNT 
I 2017
Et af DMU’s store fokusområder er, hvordan 
vi kan være med til at skabe en mere ren og 
bæredygtig sport. Som et lille skridt på vejen har 
vi fra 2017 valgt at gøre Motorbladet grønt ved 
at udgive bladet bæredygtigt. Trykfarverne er nu 
100 % biologisk nedbrydelige trykfarver, som kan 
komposteres og dermed recirkulere biologisk uden 
at efterlade skadelige reststoffer. Det er vores 
faste trykkeri, KLS Grafisk Hus, som står for denne 
trykmetode. KLS er et af blot to trykkerier i verden, 
der kan dokumentere 100 % nedbrydelighed i alle 
materialer og processer. Faktisk kan du nu spise 
bladet uden at få dårlig mave. Det anbefaler vi dog 
stadig ikke, at du gør. 

Som et led i processen har DMU fået udarbejdet et 
miljølogo, som du kan se her. 

Grønt Forbund

LICENSPRISER OG TYPER
Fra 2017 er der sket nogle få ændringer i DMU’s 
licenspriser. Dem kan du læse om på dmusport.
dk. Obs. det er vigtigt at du inden køb af li-
cens skal have et medlemsskab i din klub. 

HAR DU STYR PÅ DINE 
FORSIKRINGSREGLER I 
UDLANDET?
Der er mange DMU-kørere, som ønsker at deltage 
i træning og løb i udlandet. Husk dog, at der er en 
række betingelser og regler, som du skal overholde 
for at være dækket af DMU’s ulykkesforsikring. 
Du kan læse om disse på dmusport.dk. her kan du 
læse, hvad du skal være opmærksom på, når du 
kører løb i udlandet, men også når træner sammen 
med en træningsleder eller på egen hånd. 

VIL DU VINDE DIN MX-LI-
CENS GRATIS?
Lige nu har du muligheden for at vinde din mo-
tocross-kørerlicens for 2017 kvit og frit. Sportskom-
mission Motocross udlover to gratis kørerlicenser 
til lodtrækning blandt alle, som besvarer MX Regle-
mentstesten for kørere i DMU’s Uddannelsesportal.
 
Sådan gør du:
1) Klik ind på DMU’s Uddannelsesportal via www.

dmusport.dk.
2) Log ind med dit licensID og samme kode som til 

licensbestillingen.
3) Klik på ”Mine kurser” og herefter på ”MX 

Reglementstest for kørere 2017”.  
 
Når du har besvaret spørgsmålene i MX Regle-
mentstesten, er du med i konkurrencen om at vinde 
din MX kørerlicens gratis – også selvom du ikke 
svarer rigtigt på alle testens spørgsmål. Konkurren-
cen løber indtil d. 15. marts.

BEDSTE TWEETS:
Mikkel Bech, @mikkelbechj
I’ve such a huge respect for overweight 
people who works their ass off in the 
gym! Don’t laugh, give them a highfive 
#motivation

Nicolai Klindt, @nklindt
Still can’t see how trump got voted for 
president.

Peter Kildemand, @
peterkildemand
New 3 year deal with my childhood club 
Team Fjelsted. Started there when I was 4 
years old! 2017

Leon Madsen, @leonmadsen
5km run - time 22:20 Yesterday - #run-
ning #gym #fit #offseason #speedway 
#speedwaylife

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


BEGRÆNSET ANTAL!

BESTIL ALLEREDE I DAG!

VILD DEAL PÅ EUROPAS POPULÆRESTE RACETELT!!!

169:-

499:-

Tagrende mellem to 24MX Racetelte 
Vi har masser af smart tilbehør til 
vores telt. Som fx her, en super smart 
tagrende, der forhindrer vand i at rende 
imellem to 24MX Racetelte. Køb alt 
tilbehøret på 24MX.dk!

24MX Racetelt 3x3M Easy-UP
Racetelt udviklet til MX & Enduro - 
tåler hårdt miljø! Enkelt at stille op, 
nemt at fragte! Bæretaske medfølger. 
Giver privatrum og beskytter mod vejr 
og vind! Findes også med tre vægge 
(som på billedet) for 619:- 1 799:- hele 
66% rabat! OBS! Meget begrænset 
antal. Tilbuddet gælder til 18. marts 
eller så længe lager haves.

1 299:-

LÆSERTILBUD!
NU FÅR DU DEN LAVESTE PRIS PÅ TELTET NOGENSINDE!

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

Kan kun købes her:

Ingen løse dele, enkelt at stille op!

-62%
WWW.24MX.DK/TENT

1. 2.

3. 4.

http://24mx.dk/
http://24mx.dk/
mailto:info@24mx.dk
http://www.24mx.dk/TENT
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En 15-årig dansker 
tager springet til 
USA for at prøve det 
vildeste, han kan: 
En fuld sæson i 
amerikansk quad

DANSK 
QUAD PÅ 
VERDENS
KORTET



9motocross / mb



10 motocross / mb

Unge Marcus Thomsen er en af dem 
der har ambitioner med sin sport, 
og han har samtidig tiltrukket sig en 
del opmærksomhed herhjemme med 
sin iver, sin flid og sit talent. Han 
kører i den bedste klasse herhjemme 
på trods af sine kun 15 år, og han 
har også forsøgt at prøve sig af på 
fremmede kyster, og det er også i 
udlandet, at hans nyeste eventyr 
stammer. Marcus har nemlig fået 
chancen for at komme til USA, hvor 
Quad-sporten er større end noget 
andet sted i verden. Her skal han køre 
en fuld sæson af deres mesterskab 
på den anden side af dammen. 

Det er et kæmpe skridt for en dansk 
quad-kører, og samtidig en blåstemp-
ling af Marcus talent på fire hjul. Et 
talent, han har fremelsket, siden han 
var to år. 2016 blev brugt på at køre 
med i den bedste og hurtigste klasse 
herhjemme, og her var Marcus med i 
kampen om mesterskabet lige til det 
sidste. Som absolut yngste mand.

Motorbladet stillede den unge kører 
nogle spørgsmål om hans kommende 
USA-eventyr, der meget vel kunne 
blive starten på noget stort. 

MB: Hvad har din største ople-
velse med quad været?
Marcus Thomsen: ”Min største 
oplevelse var i sommeren 2016, hvor 
jeg blev nummer fire på RedBud i 
USA, til det amerikanske mesterskab 
i Quad. Den placering gjorde, at 
jeg blev bemærket i USA og faktisk 
blev tilbudt at komme med i et team 
derovre, som hedder Hinson Racing. 
Efter grundig overvejelse og i samråd 
med mine forældre takkede vi dog nej 

tak. Det ville medføre et alt for stort 
pres, som mine forældre syntes, jeg 
skulle vente lidt med at tage på mine 
skuldre.”

MB: Du har åbnet en del øjne 
ved at være med i toppen, på 
trods af at du ikke er så gam-
mel. Hvordan har folk reageret 
på det?
Marcus Thomsen: ”De fleste synes, 
det jeg kan er fedt og har respekt 
for, så langt jeg er kommet. Og det 
er selvfølgelig ikke mindst på grund 
af et fornuftigt mantra, der hed-
der: Træning, træning og træning, 
men samtidig også på grund af de 
fantastiske mennesker omkring mig. 
I Danmark har jeg to gode og dygtige 
mekanikere. Carsten Frederiksen, 
som laver mine cykler fra løb til løb, 
og Mike Antonsen, som altid er med 
ude til løb som coach og mekaniker 
på løbsdagene. I USA har jeg også 
fuld opbakning fra mekaniker og af-
fjedringsmekaniker, som også sørger 
for mine cykler. Så det er en god og 
sund kombination af mange ting.”

MB: Nu skal du til USA og 
prøve, hvordan kom den idé i 
stand?
Marcus Thomsen: ”Jeg har kørt nogle 
forskellige løb i USA i løbet af de 
sidste par år, og i sommers deltog 
jeg så i tre afdelinger af de nationale 
mesterskaber. Fordi det gik så godt, 
besluttede vi at køre hele serien af 
nationale mesterskaber i 2017. Det er 
11 afdelinger henover seks måneder, 
og første afdeling er til Daytona 
Supercross.”

Marcus Thomsen har kørt quad i tretten år, selvom han kun er femten. Nu skal han prøve 
talentet af i USA. Enkelte afdelinger af den amerikanske serie gik så godt sidste år, at den 
unge, danske quad-kører nu tager hele sæsonen “over there”.

MB: Hvad er dine forventnin-
ger til turen?
Marcus Thomsen: ”Mine forventnin-
ger er høje, og jeg vil gøre alt for at 
komme på podiet. Jeg ved, det bliver 
rigtig hårdt, da niveauet er meget 
højt derovre, og der er virkelig kamp 
om det. Selv de helt unge er nærmest 
fuldtids-profesionelle. Men jeg tror 
på mig selv, og jeg går til opgaven på 
et fornuftigt grundlag, føler jeg.”

MB: Hvordan er USA anderle-
des på quad-fronten i forhold 
til Danmark?
Marcus Thomsen: ”Det er kæmpe-
stort i USA, og landet er det største, 
man kan køre indenfor quad. Det er 
de fedeste baner, og på de samme 
baner, som der køres AMA med 
to-hjul på.”

MB: Til slut, hvad håber du på 
at opnå med din sport?
Marcus Thomsen: ”Mit mål er at blive 
professionel, og det kan kun lade sig 
gøre i USA, hvor de bedste lever af 
det. Så ja, jeg kan godt se mig selv 
bo i USA, og jeg har tænkt mig at 
gøre alt hvad jeg kan, for at forfølge 
drømmen.”

Hvor langt Marcus kommer med sin 
amerikanske drøm, må tiden vise. Den 
rette indstilling har den unge dansker 
i hvert fald, og vi håber at han får 
Dannebrog til at blafre over there, og 
sætter dansk quad på verdenskortet!
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Naamloos-1   1 30-1-2017   8:44:03
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Afslutningen på den tyske ADAC-SX-
Cup 2016/2017 var på ny henlagt til 
Dortmund. 

Danmark var i denne sæson kun 
repræsenteret med to deltagere: 
Frederik Goul Jensen på Suzuki (Team 
Twenty Suspension) og Glen Meier på 
KMT (KMT-Kosak Racing) kæmpede 
om gode placeringer i AX2-klassen. 
Om fredagen var det kun Glen Meier, 
der kvalificerede sig til hovedrunden. 
I det første af to løb sluttede den 
18-årige kører på en 5. plads. I det 
næste løb fik han en god start, men 
kunne ikke holde den gode placering 
og endte på plads 8. 

 Jacqueline Seidlitz - Oversat af Erik P. Hjort          Lars Schröer

SUPERCROSS 
PÅ TYSK
To danskere var med i SX-Cup-serien og dens 
finale i Dortmund 2017

Det betød at han på førstedagen 
sluttede på 7. pladsen. Heller ikke på 
anden løbsdag blev det Frederik Goul 
Jensen forundt at kvalificere sig til 
aftenens hovedrunde i SX2-klas-
sen. Allerede i kvalifikationsløbet 
lørdag eftermiddag var det med 
en 8. plads slut for den sympatiske 
youngster fra Holstebro. Glen Meier 
derimod gjorde en god figur i kvalifi-
kationsrunden, som han kunne slutte 
som vinder. Ved aftenens hovedrunde 
gik det derimod ikke så godt. Med 
en 8. og en 12. plads kunne han 
ikke helt leve op til sin tidligere 
præstation. I det samlede resultat af 
ADAC-SX2-serien 2016/2017 rakte 
det til en 8. plads for KTM-køreren. 
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På den sidste løbsdag af den kom-
pakte SX-weekend kunne Frederik 
Goul Jensen have givet sig selv en 
fin gave, han fejrede nemlig sin 22 
års-fødselsdag. Desværre lykkedes 
det heller ikke søndag at kvalificere 
sig til SX2 hovedløbet, da han i kvali-
fikationen, der foregik i rammerne af 
træningen, kun opnåede en 7. plads. 
Glen sluttede løbsweekenden i West-
falenhalle i Dortmund med en 7. plads 
og en 11. plads i hovedløbet.           

Den samlede sejr i ADAC SX1 Cup 
gik til amerikanske Nicholas Schmidt 
(Sturm Racing Team), der over hele 
weekenden leverede en seværdig 
tvekamp med sin landsmand Kyle 
Cunningham (Team Castrol Power 1 
Suzuki Moto-Base). Der udspillede 
sig adskillige positionskampe mellem 
dem om føringen, både i semifinalen 
og finaleløbet. Ovenud lykkelig mod-
tog Schmidt den 1,10 m høje pokal og 
meddelte fansene:

 ”ADAC SX-Cup var for mig et ufor-
glemmeligt eventyr i Europa. Jeg må 
virkelig takke mit team, som har en 
meget stor andel i min succes.” 

Cunningham blev en samlet toer, men 
han kunne krone en succesrig week-
end med titlen ”Konge af Dortmund” 
for den samlede bedømmelse over 
alle tre dage med et forspring på 10 
point. Dermed blev han den nye ejer 
af en Suzuki Swift.

Den samlede sejr i ADAC SX2 Cup 
2016/2017 gik til Stephan Büttner 
(Monster Energy Kawasaki Elf Team 
Pfeil) fra Tyskland. I den samlede 
serie på 16 SX2 løb sejrede han ni 
gange. Desuden vandt han også 
specialprisen Prins af Dortmund 
(bedste SX2-kører over alle tre dage i 
Dortmund) med et smalt forspring på 
0,5 point. Præmien var en splinterny 
Kawasaki Z300.

Bemærk: BEMÆRK: Denne tekst og 
den anden SX-tekst hænger sammen. 
Derfor kan du evt. lade dem glide 
sammen/flytte rundt på siderne, hvis 
du synes.



15motocross / mb

Frederik Goul Jensen:
“Min weekend i Dortmund er ikke 
gået så godt. Det var en meget hurtig 
bane, og jeg fik det aldrig rigtig 
til at spille, hverken mine starter 
eller rytmen sad i skabet. Min tyske 
ADAC-sæson har ikke været ret god 
i år. Jeg fandt aldrig rigtig rytmen 
på Suzukien. Det var mit sidste år 
på 250, så næste år er det den store 
sx1-klasse, jeg kører. Men nu ser jeg 
frem til de næste to løb på min Honda 
450, som skal køres i Holland og 
Herning. Jeg er sikker på, den gamle 
fart kommer igen, så vi kan slutte 
SX-sæsonen af på en god måde.”

MB: Hvad er dit mål for 
sæsonen 2017?
Glen Meier:

“Jeg skal køre ADAC Young-
ster Cup samt EMX250 i 
sæsonen 2017. Mit mål til 
ADAC Youngster Cup er 

at slutte i top 3 samlet. For 
EMX250 er målet at slutte 
i top 5.”

Frederik Goul Jensen:
“Mit mål for 2017 er at have en god 
udendørs sæson, og så håber jeg på 
at kunne tage det med indenfor til 
supercross, hvor jeg skal køre i den 
store klasse SX1.”                                                           

MB: Er du tilfreds med 
løbsweekenden i Dortmund?
Glen Meier:
“Det var en weekend med både op- 
og nedture. Jeg kval’ede ind til finale 
alle tre dage, og det var målet, så det 
var jeg super glad for. Jeg sluttede 
samlet som nr. 8 i serien.”

MB: Hvor vigtigt er det for 
dig at deltage i ADAC SX-Cup 
serien?   
Glen Meier:
“Det er en del af min forberedelse 
til sæsonen 2017, så jeg ser det som 
en vigtig ting. Man lære en masse 
gode ting ved supercross, og man er 
hele tiden på, når man kører. Det er 
en rigtig god ting, som 
jeg også kan bruge 
udendørs.”

Frederik Goul Jensen:
“Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det 
vigtigt... men det er en kæmpe super-
crossserie, som ikke er nem at komme 
med i. Så jeg synes, det er fedt at 
køre med de bedste i verden.”

 Jacqueline Seidlitz - Oversat af Erik P. Hjort          Lars Schröer

DANSKE 
REAKTIONER
ADAC SX CUP: Motorbladet spurgte de danske kørere om deres 
oplevelse af serien og dens sidste afdeling

MB: Er det første gang, du 
kører i Dortmund?
Glen Meier:
“Jeg kørte også i Dortmund sidste 
år. Det var det eneste løb af ADAC 
SX-Cup-serien, jeg var med til. Jeg 
havde ikke rigtig trænet noget rigtig 
supercross eller testet noget orden-
ligt affjedring. Men det lykkedes 
mig alligevel at komme i finalen den 
sidste dag.#

Frederik Goul Jensen:
“Jeg har været her tre gange før.”
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PROFILEN

Lucas Eg Thomsen #701
Frederiksborg Amts Motorklub/
Slangerup Motocross Klub (FAM/
SLMK)
Alder: 10 år
Maskine: KTM SX65
”Jeg forsøger at køre så meget som muligt og 
træne så meget som muligt, men jeg træner me-
get forskelligt i løbet af ugen. Det kan være fra 
en gang til fire gange. Det bedste ved motocross 
er helt sikkert, at man kan være, som man er, og 
at der er plads til alle... og så at man får rigtig 
mange rigtig gode venner igennem sporten. Mit 
2016 gik rigtig godt, og jeg havde rigtig meget 
sjov, især da jeg fik lov til at køre på en 85’er. 
Mit bedste minde med motocross er dengang 
jeg tog begge starter til klubmesterskabet i 
Melby. Til 2017 har jeg et mål om at forbedre 
mig teknisk, og så ellers bare have det sjovt!”

David Eg Thomsen #730
Frederiksborg Amts 
Motorklub/Slangerup 
Motocross Klub (FAM/SLMK)
Alder: 14 år
Maskine: KTM 250SX-f
”Jeg har kørt cross siden 2009, og mit 
bedste minde er dengang jeg fik min første 
rigtige crosser. Siden da har jeg fået kørt 
en del, selvom det er meget forskelligt, hvor 
meget vi træner per uge. To til fire gange for 
det meste. Mit 2016 gik godt, og jeg håber, 
at 2017 kommer til at gå endnu bedre, at 
jeg kommer hel igennem året, og så har jeg 
en ambition om at komme ud og køre nogle 
flere løb. Det bedste ved motocross er helt 
sikkert fællesskabet, der er i sporten. Og 
så den frihed, man får, når man hopper på 
cyklen!”

Alberte Maria Jensen #224
Slagelse MX (SMX)
Alder: 18 år
Maskine: Yamaha YZ250f
”Det bedste ved motocross er helt klart 
fællesskabet, og så kan jeg godt lide farten 
og spændingen. Jeg synes, det giver en rigtig 
fed følelse i kroppen! Jeg har kørt cross i 
tre år, jeg startede da jeg var 16 år. 2016 
er gået rigtig godt for mig, jeg har fået en 
masse lærerige timer på cyklen, og så er der 
da også kommet lidt mere fart på. Derfor er 
mit mål for 2017 da også at få endnu flere 
timer i kroppen, få trænet en masse og så 
forhåbentlig blive endnu bedre. Mit bedste 
minde med sporten? Det var helt klart, da jeg 
rykkede op på min Yamaha. Det gav mig mere 
fart på og gav mig noget hurtigere omgangs-
tider!”

Alle former for grave- 
belægnings arbejde 

udføres 

Kalvehavevej 11
4640 Faxe

Alt i design, brugskunst og møbler
Livsstilsbutikken 4 You

butik4you.dk

Rågelund E�erskole
- en efterskole for ordblinde unge

Rågelundvej 179
5240 Odense NØ

Tlf. 65 95 13 86
 Raagelund@mail.dk
www.raagelund.com

Skolen henvender sig til 
normaltbegavede unge

 i alderen 14 til 18 år 
med læse- og staveproblemer.

Pokaler der er værd at kæmpe for. Egen import og design af pokaler

•  Stor erfaring i Speedway- og Moto cross pokaler m.v.
•  Salg af pokaler, medaljer, statuetter m.v.
•  Gravering af logo i plader og medaljer.
•  Gravering i alle materialer.

Åbningstider: Man. -fre  15.00 - 17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

Kirkebakken 2 • 5591 Gelsted
Telefon 64 49 27 83
Mobil 26 16 58 33
hempokaler@tdcadsl.dk
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”Vi er utroligt glade 
og stolte over, at 
kunne præsentere 
PSE-Parts som ny 
hovedsponsor 
for det danske 
motocross-flag-
skib, som altså 
nu hedder PSE-Parts DM Motocross. 
PSE-Parts er et firma med hjertet i 
motocross-sporten, og deres slogan 
”It’s all about racing” vil i den videre 
udvikling af serien blive et gennem-
gående tema. Ikke kun som hashtag 
på de sociale medier, men som noget, 
vi altid vil have i baghovedet når vi 
tænker udvikling af serien,” siger 
Martin Wigh Knudsen fra MX-Event 
i DMU.

Netop en god hovedsponsoraftale 
som denne giver unikke muligheder 

PSE-Parts bliver ny hovedsponsor for den bedste danske motocross-
serie, der hedder ”PSE-Parts DM Motocross” i de næste tre år. Målet er en 
yderligere udvikling af det populære mesterskab

for at udvikle serien, og 
en af de ting, der er størst 

fokus på i øjeblikket, er live 
TV-dækning af den komplette 

serie. Helt konkret arbejdes der 
på et samarbejde med Danmarks 

Radio, hvor der er tale om livestream-
ing på DR.dk. Den aftale vil også 
afføde yderligere mediedækning af 
motocross på DR.dk, og forhåbentlig 
når sporten dermed ud til den lidt 
bredere befolkning.

Her er det, at frasen ”elite skaber 
bredde og bredde skaber elite” 
kommer ind i billedet, og for både 
publikum, elitekørere og bredde gæl-
der mantraet: ”It’s all about racing”.

Selvom økonomien fra et stort ho-
vedsponsorat giver muligheder for at 
komme ud til seere udenfor normale 

motocross-kredse, er de danske 
motocross-kørere og det allerede 
eksisterende motocross-publikum 
kernen i PSE-Parts DM Motocross 
serien. Derfor er det også et stærkt 
signal, når alle de store spillere på 
det danske motocross-marked har 
interesse i serien. 

PSE-Parts er en del af rygraden 
hos mange danske forhandlere, og 
som importør af flere af de største 
brands i branchen har mange danske 
kørere allerede stiftet bekendtskab 
med PSE-Parts og firmaets 
produkter. Den spredning 
fra elite til nybegynder 
passer perfekt ind i 
DMU’s organisation, 
hvor der netop er 
fokus på både bredde 
og elite – samt på, 

PSEPARTS STYRKER 
MOTOCROSSFLAGSKIB

hvordan begge dele bakker hinanden 
op. At DMU og PSE-Parts er helt 
på linje netop på dette område blev 
udtrykt i den udtalelse, PSE-Parts 
direktør Søren Koch kom med lige 
efter indgåelsen af aftalen:

“Jeg har aldrig været et øjeblik i tvivl 
om, at det var den rigtige beslutning 
jeg tog, da jeg efter nogle møder 
med DMU besluttede at indgå et 
sponsorsamarbejde for de næste tre 
år. Vi bygger på samme værdigrund-
lag, vi har samme håb og ønsker for 
sporten samt modet og lysten til at 
udvikle sporten sammen. PSE-Parts 
er i forvejen en kendt og respekteret 
leverandør til de danske og nordiske 
forhandlere. PSE-Parts vil være den 
fortrukne leverandør af kvalitets-
produkter til danske og nordiske 
forhandlere, og vi vil være synlige og 
nærværende på den danske MX-sce-
ne. Med denne aftale vil vi være med 
til at støtte op om sporten.”

Det har desuden været vigtigt for 
begge parter i aftalen, at der er tale 
om en treårig aftale – ikke mindst 
pga. navneskiftet, men også for at 
skabe kontinuitet og for at kunne 
aktivere sponsoratet over en længere 
periode. Her og nu er fokus imidlertid 
på at få taget hul på den nærtståen-
de 2017-sæson, hvor der utvivlsomt 
venter alle noget fantastisk ræs og 
nogle uovertrufne events.

http://dr.dk/
http://dr.dk/
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Motocross var rigtig godt repræsen-
teret, da årets Dansk Motorsport 
Award blev afviklet under festlige 
forhold i Hal B i Messecenter Herning 
først i februar. Udover titlen som 
årets motocrosskører, var motocross 
også repræsenteret i talentkategori-
en, hvor det dygtige danske hold, der 
sluttede på den samlede førsteplads i 
65cc-kategorien til Coupe de l’Avenir 
var nomineret, i FairPlay-kategorien 
ved Mette Andersen, der viste stort 
FairPlay-hjerte under en episode 
under et løb, og så var Thomas Kjer 
Olsen oppe imod nogle af de tunge 

drenge i kampen om at blive Årets 
MC-Sportskører og Årets Profil. Og 
endelig var 2016s DM-finale også 
nomineret til at blive Årets Motor-
sport Event.

Af alle priser var Thomas Kjer Olsen 
den store pristager for motocross. 
Den danske europamester, der formå-
ede at køre en fuldstændig blænden-
de sæson i 2016, hvor han også viste 
store takter til andre store internati-
onale løb og formåede at skaffe sig 
selv en fabrikskontrakt, så han i 2017 
kommer til at tørne ud til samtlige 

afdelinger af VM i motocross. Tho-
mas Kjer Olsen snuppede prisen som 
årets motocrosskører, ligesom han 
også formåede at vinde den samlede 
pris som årets MC-sportskører, foran 
nogle af de andre, der har leveret på 
to hjul i 2016. 

Det var selvfølgelig en glad og stolt 
Thomas Kjer Olsen, der gjorde status 
på scenen, hvor motocross-entusiast 
Nicolas Kiesa svingede mikrofonen. 
Udover at takke alle dem, der har 
støttet det danske stjernefrø hele 
vejen, fortalte Thomas også, at det 

sværeste ved hans 2016-sæson har 
været at holde fokus og levere hele 
vejen igennem. Det har i høj grad 
krævet en speciel koncentration at 
være god hver gang og har krævet 
mindst lige så mange hjerneceller 
som muskelceller. Samtidig tilføjede 
Thomas, at han er i fuld gang med 
forberede sig til sin store opgave , 
nemlig VM, og han har været det i tre 
måneder efterhånden. Det danske 
stjernefrø føler dog at forberedel-
serne går godt, og at han kommer til 
at have et godt udgangspunkt, når 
VM-sæsonen går i gang.

OLSEN OVER ALT
Kjer Olsen tog to af priserne til Dansk Motorsport Award
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PIGER TIL START
EM for kvinder afvikles i Næstved. DMU og de aktive danske kørere vil godt 
have flere kvinder til at stille op

De danske piger er Europas bedste, 
og kan formentlig godt blande sig i 
top 5 i verden. Derfor er der alle gode 
grunde til at bakke op, når de danske 
kvindelige motocrosskørere i starten 
af april afholder den første afdeling 
af EM for damer.

-Jeg tror, folk vil blive overrasket 
over, hvor hurtigt vi egentlig kører. 
De tror ikke, vi kan køre cross, siger 
crosskører Mette Andersen fra Næst-
ved Motor Klub.

Mette Andersen er en af vetera-
nerne herhjemme og har selv kørt 
motocross siden 1995.

Hun ser store muligheder i, at der nu 
kommer internationale stævner til 
landet.

-Vi skulle gerne blive nogle flere 
kvindelige crosskørere, siger hun 

og henviser til, at det danske felt af 
crosskørere er for lille.

-Der stiller 10-12 stykker ved bom-
men, men der er en del flere, der kø-
rer. De har bare ikke allesammen lyst 
til at være med ved DM, siger hun.

Både ved træning og ved pokalløb og 
stævner kører de danske kvinder mod 
mændene. 

EM FOR 
KVINDER

Oplev EM i motocross for 
kvinder i weekenden 1.-2. april 
i Næstved.
Den danske europamester 
Sara Andersen skal forsvare 
sin titel.

DM I DAME-
KLASSEN
23. april Sønderborg
13. maj Kejserdalen
10. juni Silkeborg
12. august Slagelse
16. september Haderslev

Stort felt
Ved EM i Næstved 1. og 2. april kan 
man vente mere end 50 deltagere. 
Sidste år var 56 kvinder til start ved 
EM i Polen, der blev afviklet på et en-
kelt løb, som danske Sara Andersen 
vandt. Julie Dalgaard blev nummer to. 
Mette Andersen endte midt i feltet.

I år er EM en serie med fire afdelin-
ger, hvoraf den første altså afvikles i 
Danmark og de næste køres i Polen, 
Tyskland og Letland sommeren over. 

De danske pigers egen DM-serie 
køres fra 23. april i Sønderborg og 
har fem afdelinger. Klassen er for alle 
kvinder/damer med DMU-licens og 
klassetrin C-, B- eller A.

-Om folk er nybegyndere eller har kørt 
i mange år er ligegyldigt: De er meget 
velkomne, siger Mette Andersen og 
tilføjer:

-Det ville være fedt at få mere fokus 
og bevise, at vi kan stille så mange 
til start.

Mette Andersen oplever, at flere og 
flere kvinder dukker op til træning.

-Det går den rigtige vej, men vi skal 
lige have pigerne til at stille op til 
løbene også, slutter hun.

Danske piger er i verdensklasse i MX. Sara Andersen var netop fyldt 15 år, da hun sidste år løb med EM-titlen i Polen
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GIBSON SPEEDY MOUSSE
Med Gibson Speedy Mousses innovative og patenterede design får du den absolut bedste mousse på 
markedet. Skabt med det ene formål at få dig til at performe bedre på banen. Oplev selv:  
- Bedre traction i selv ekstremt terræn, hvor andre mousse-typer står af.
- Optimal stødabsorbering takket være skummet, der fordeler negativ energi ved belastning.
- Færre punkteringer = dit dæk holder længere. 

PATENTERET DESIGN FRA GIBSONS CHEFTEKNIKER
Bag Gibson Speedy Mousse står Gibsons cheftekniker, Mr. Luigi Mazzoni. Designet er simpelt, men yderst 
effektivt. Med de patenterede ringe, skåret ind i moussen, opnår du maksimal traction. Ringene skaber 
desuden plads til smørelsen mellem dæk og mousse, så du undgår friktion, når dækket belastes. 

Prøv selv og mærk forskellen!

Bedre traction. Længere levetid. Maksimal performance!

STOLT HOVEDSPONSOR AF 
DM MX 2017, 2018 OG 2019

PSE-Parts er Skandinaviens største leverandør
af hardparts, racing gear og sport nutrition inden 
for motorsport. 

Vi har mere end 600 samarbejdspartnere og 
forhandlere i Skandinavien, som sørger for, at 
du altid har det bedste udvalg fra de største 
brands til rådighed. 

Vi er stolte over titlen som hovedsponsor for 
DM MX, og vi glæder os til at møde dig til årets 
stævner, hvor vi vil være stærkt repræsenteret, 
og hvor du selvfølgelig både kan se og afprøve 
et bredt udvalg af vores produkter. 

Annonce 2_PSE profilering.indd   1 25-01-2017   13:05:30
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VÆRKSTEDET 
ER HANS 
LIVSVÆRK

 Søren Brahe          Søren Brahe

Han skruer og reparerer med over 
40 års erfaring. Motorbladet 
besøgte Kurt Villadsen, som 
stadig formår at drive et lokalt 
værksted og forretning for alle, 
der kører på knopdæk

Han holder til i byen Hinnerup 10 
minutter nordvest for Aarhus. Kurt 
Villadsen, 61, er en af de få fagfolk, 
som har levet for og af vores sport i 
det meste af sit liv.  

”Jeg startede for som 16-årig på 
Verstereng-banen, som dengang var 
crossbanen i Aarhus.  Maskinen var 
en CZ250,” fortæller han.

Otte år senere prøvede Kurt det hur-
tige liv på en roadracer i en periode – 
for så at vende tilbage til motocross. 
Han kom på podiet til bronze i et 
B-DM, blev jysk mester i B-klassen og 
oOldboys - og var en enkelt placering 
fra podiet som A-kører i den nye 
4-taktklasse i 1991. 

”Jeg kunne nok have nået højere op. 
Men jeg valgte ikke at give den sidste 
afgørende satsning med al den tid og 
ekstra træning, som det krævede,” 
erkender Kurt i dag.  

Kurt Villadsen var også med i flere 
af de legendariske Grand National 
terræncrossløb, som var forløberen til 
enduro i Danmark. Under vinterfor-
hold med 600 mand til start og på en 
stiv crosser, som til lejligheden havde 
fået blæst tanken større, tævede han 
rundt i over fire timer på de hårde 

og uforudseelige spor i 
militærets øvelsester-
ræner.

Helt tilbage i 1973 fik 
Kurt svendebrev som 
knallertmekaniker ved 
Anton Nielsen i Aarhus. 

”Men så tog jeg en tur til 
udlandet og fik først arbejde på 
et svensk motorcykelværksted. 
Bagefter blev jeg tilbudt noget mere 
spændende arbejde på landevejen i 
udlandet som mekaniker for roadra-
ceren Svend Andersson,” siger han. 
I starten af halvfemserne skruede 
Kurt igennem halvandet år for den 
nu legendariske danske crosskører, 
Søren B. Mortensen. Det skete til 
store europæiske GP-løb.

En forretning tager form
Det gav alt sammen Kurt den erfaring 
og de kontakter, der skulle til for at 
forsøge sig med eget værksted og 
forhandling. Så i 1993 var Villadsens 
MC med lidt iværksætterstøtte en 
realitet. Først var det med Husqvarna 
som mærke, men snart blev det til 
fordel for de orange farver i form af 
KTM. 

1.
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”Finn Ingemann fra F.I. Motorcykler i 
Sorø hjalp mig i gang. Han er stadig 
er en rigtig god kollega i branchen,” 
fortæller Kurt.

I nogle år havde Kurt en lærling 
på værkstedet, men senere blev 
det hans kone, Gitte, der blev hans 
medhjælper på kontor og lager. Når 
presset på værkstedet er for stort 
til én mand, tager Kurt weekenden 
i brug. Det sker gerne i februar og 
marts, hvor alle pludselig skal have 
serviceret maskiner inden sæson-

start. ”Jeg har også haft gademo-
torcykler i sortimentet, men nu er 
fokus udelukkende på cross, enduro 
og offroad. Det giver mig mere frihed 
som mindre forhandler,” mener han.

Samarbejdet med  KTM fungerer fint 
for Kurt, fordi han stadig kender flere 
af dem, som i sin tid startede KTM 
Scandinavia. Det er også gennem 
KTM, at Kurt får suppleret sin faglige 
viden på kurser. Branchen har som 
alle andre ændret sig. 

”Værkstedet står for en større del 
af omsætningen i dag end tidligere. 
Mange shopper stumper på nettet og 
f.eks. e-Bay. Alligevel er der i tidens 
løb røget godt 500 motorcykler over 
disken,” fortæller Kurt stolt, ”og cros-
skørerne er stadigt trofaste kunder 
på stumper hos vores egen webshop, 
ktmparts.dk.”  En anden udvikling er, 
at danske forhandlere i langt mindre 
grad stiller med udsalgstelt til stæv-
ner herhjemme. ”I dag har kørerne 

næsten alle nødvendige stumper med 
selv til løbene i Danmark,” siger Kurt.

Det er også blevet til nogle særlige 
leverancer af motorcykler i tidens løb. 
Indenfor de sidste ti år har Kurt både 
leveret særlige KTM offroadere til 
Politiets Aktions Styrke, specialop-
byggede og -malede enduromaskiner 
til Jægerkorpsets mobility enhed og 
til den danske rallykører Jes Munk, 
som gennemførte Dakar i 2012 på en 
maskine fra Villadsens MC. 

Aktiv i nutid og fremtid
Siden Kurt blev 45 år, har han selv 
kørt mest Classic cross. 
”De nye maskiner kræver alt for 
mange kræfter og kondi,” erkender 
han. Men på de flotte gamle maskiner 
er det også blevet til syv danske 
mesterskaber.  Kurt har en anden 
mekaniker, Carsten Kühl, til at skrue 
på sin classic crosser. Det holder 
ham til ilden selv at fokusere på at 
rulle til start bag bommen som kører, 
fortæller han.

1: Som aktiv classic cross kører bliver 
Kurt holdt til ilden, og han er stadig i 

form til et par hurtige heats, selvom de 
60 år er fejret for nylig.

2: Der er altid noget at rive i på værk-
stedet i Hinnerup. Kurt Villadsen har 

specialiseret sig i KTM, og skruer 
ene mand for mange cross-, enduro- 
og offroadkørere.

3: Danskeren Jes Munk på 9. etape 
i Dakar 2012. Han gennemførte på en 

KTM rallymaskine, som Kurt Villadsen 
havde været med til at bygge op. Foto: 
Judith Tomaselli

Siden 2009 har primært østjyske 
crosstalenter fået mulighed for støtte 
til drømmen, ved at køre på Team 
Villadsen. Det er unge junior- og se-
niortalenter, bla. Jacob Kjær Nielsen 
MX2, som kan køre top-3 til A-DM, 
der bliver støttet af Kurt gennem 
træningslejre og support til løb og 
aftaler med KTM Scandinavia. 

Kurt og Gitte tager et år ad gangen og 
har ikke en slutdato på deres livsværk 
som KTM-forhandler og -mekaniker. 
Jeg når at tænke, at det er lidt en 
skam, at så meget viden og erfaring 
endnu ikke er givet videre til de unge 
mekanikere, der skal holde vores 
maskiner kørende de næste 25 år. 
Bag de mesterskaber, der fremover 
skal vindes, har vi fortsat brug for 
mester-mekanikere.

2.

3.

http://ktmparts.dk/
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DM: Dato: Sted: Navn: Arrangør:

DM1 2. april Oksbøl Wild West Børkop Motor 
Sport

DM2 29. april Finderup Grand Finderup Børkop Motor 
Sport

DM3 13. maj Hallandia, 
Sverige

Hallandia Enduro Enduroklub 
Danmark

DM4 17. juni Hedeland, 
Roskilde

Hedeland Enduro Hedelands 
Motorklub

DM5 26. august Børkop Børkop Enduro Børkop Motor 
Sport

DM6 24. september Jægerspris Jægerspris 
Enduro

Enduroklub 
Danmark

PL: Dato: Sted: Navn: Arrangør:

PL1 2. september Kliplev Sønderjysk 
Terræncross

Vesterbæk

PL2 17. september Førstballe Billund 
Terræncross

Børkop Motor 
Sport

 Dan Uno          Klaus Rasmussen

CROSSFOLK ER 
VELKOMNE
Enduro laver om på reglementet og byder MX’erne indenfor

Enduroreglementet 2017 er ændret 
på en del punkter. Flere af regle-
mentsændringerne har til formål at 
gøre det nemmere for MX-kørere 
at deltage i enduroløbene på deres 
motocrossmaskiner.

Kravet om lygter for og bag samt 
nummerpladeholder er fjernet, så 
man nu kan køre på en MX-cykel.

Samtidig er det frivilligt, om man vil 
stille op med den korrekte bund- og 
talfarve til den enkelte klasse. Gør 
man ikke det, skal man blot påsætte 
en stribe på min. 50 x 120 mm i den 
korrekte bundfarve på alle tre  plader. 
Det skal man for at alle kan se, hvil-
ken klasse man deltager i på dagen. 
Der skal naturligvis stadig være tal 
på alle tre plader, men farven er 
ligegyldig.

Man kan altså nu deltage i enduro 
DM-klasserne på sin MX-cykel med 
den bund- og talfarve man i forvejen 
har på cyklen.

Læs hele enduroreglementet, hvis 
du vil i gang med enduro. Der er lidt 
detaljer, du skal være opmærksom på, 
bl.a. at støjkravet er max. 110 dB.

Enduromiljøet håber, det giver nogle 
MX-kørere lyst til at prøve kræfter 
med enduro, som på mange områder 
minder meget om MX, men er mere 
langdistance orienteret og har ele-
menter af teknisk kørsel fra trial.

Ud over 6 DM-løb er der allerede også 
2 pokalløb i kalenderen. Desuden 
arbejdes der på 2 DM Extrem enduro-
løb. Datoer herfor følger. Der vil altså 
i alt være 10 enduroløb i 2017:
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For mere info kontakt F.I. Motorcykler 57833348
www.fimotorcykler.dk • info@fimotorcykler.dk

Husqvarna Moto Cross/Enduro 2017 modeller
50cc - 65cc-85cc - 125cc - 250cc - 300cc - 350cc - 450cc - 501cc

Vi fører et stort lager af Husqvarna/Husaberg reservedele samt udstyr, 
ring og hør om vi har det du står og mangler. SE OGSÅ VORES WEBSHOP

Energivej 22
2750 Ballerup

Tlf. 3953 5400
www.triobiler.dk

http://www.fimotorcykler.dk/
mailto:info@fimotorcykler.dk
http://www.triobiler.dk/
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PROFILEN

Caroline Kirstine ‘Diva’ Nørgaard
Holsted 
Alder: 6 år
Hvor mange år har Caroline kørt speedway? “Skal i gang med 2. sæson. 
Caroline kører for Odin i 2017 “
Hvad er det bedste ved speedway? “Kammeratskabet på tværs af klubber-
ne. Og så at vinde mine heat.”
Hvor tit træner hun? “Om sommeren træner hun 4-5 gange i ugen, hvis der 
ikke køres holdmatcher i weekenden og 2-3 gange, hvis der køres holdmat-
cher i weekenden. Om vinteren træner hun cross en gang om ugen og på 
crosstræneren hjemme i stuen.”
Hvad er Carolines mål for 2017? “At udvikle sig så meget som muligt og 
vinde så meget som muligt både med hold men også individuelt.”
Hvad er Carolines ambition med at dyrke speedway? “Hendes kortsigtede 
ambition er at blive den bedste pige i pw-klassen. Den langsigtede er at 
blive første kvindelige grand prix-kører.”

                                        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

Nyheder fra ULVEDAL

Thomas Ulstrup
Silkeborg Speedway Club 
Alder: 48 år 
Funktion: Formand 
Har du selv været aktiv kører? “Nej, men min søn Malthe Ulstrup køre 
250cc.” 
Hvilke opgaver laver du af frivilligt arbejde? “Lidt af det hele, men mest 
miljøarbejde mellem klub og kommune.” 
Hvor mange timer ugentligt? “Mellem 10 og 15 timer om ugen med det 
hele.” 
Hvorfor? “Fordi det interesserer mig.” 
Hvor længe har du været aktiv? “Seks år.”

Sam Jensen
Holsted Speedway Klub 
Alder: 20 år 
Hvor tit træner du? “Om sommeren træner jeg løb og styrketræning, men 
på cyklen træner jeg ikke så meget, da vi kører så mange løb i den peri-
ode. Om vinteren løber jeg meget for at holde formen ved lige. Desuden 
dyrker jeg lidt styrketræning.”
Hvad er din bedste præstation i 2016? “Jeg synes, der har været mange 
gode præstationer i forbindelse med, at jeg har kørt liga for Holstebro.” 
Hvornår startede du med speedway? “Da jeg var fem år på en pink og 
hvid pw 50.” 
Hvad er det bedste ved speedway? “Det må være spændingen, adrenali-
nen og de gode venner. Det bedste er de dage, hvor man selv har lavet 
cyklen klar til løb og alt bare spiller og kører derudaf.” 
Hvad er dit mål for 2017? “At komme mere med i u21 sammenhæng og 
gøre mig godt bemærket i ligaen for Holsted.”

http://www.ulvedal.dk/
mailto:ulvedal@ulvedal.dk
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Gennem de sidste år har flere austral-
ske ungdomskørere fået en del af de-
res speedwayopdragelse i Danmark, 
med Brady Kurtz og Max Fricke som 
de to mest succesfulde. Den danske 
liga har stadig glæde af de to, som fra 
tid til anden optræder i ligaen. I den 
kommende sæson vil endnu en 85cc 
kører prøve sig af i Danmark, nemlig 
13-årige Keynan Rew, som allerede 
har besøgt Danmark to gange tidlige-
re i kortere perioder. Nu er han klar til 
en fuld sæson i Danmark. 

”*Jeg skal være i Danmark noget 
længere end jeg tidligere har prøvet. 
Men det bliver spændende og udfor-
drende, det svære bliver, at jeg ikke 
har min far med denne gang. Men 
jeg tror, det bliver let, når først jeg er 
der,” siger Keynan Rew, der skal bo 
ved Kristian Lund. Lund har tidligere 
været vært for australske kørere i 
Danmark.

To gange tidligere har han kørt 85cc 
YGT, og til sommer går turen til Norge 
og endnu en VM-finale ”Top 3 vil 
være godt, det er altid godt at komme 
på pallen,” siger han.

 Rasmus Terkelsen          Rasmus Terkelsen

KEYNAN INDTAGER 
DANMARK
Keynan Rew på 13 skal køre i den danske liga. 
Motorbladet mødte australieren i hans hjemland

Et australsk stortalent på 13 år flytter til 
Danmark for at få erfaringer på speed-
waycyklen.

Men det i Danmark mest kommer 
til at handle om 85cc, kører han i 
Australien 125 og 250cc, og når disse 
linjer læses, har han kørt australsk 
mesterskab i Kurri Kurri, hvor 
målet på 250cc er en plads i top 3 og 
dermed deltagelse ved VM i Tjekkiet 
senere på året.

At han har noget at have den ambi-
tion i ses ved, at han i inden for kort 
tid, omkring nytår, vandt både ”Jason 
Lyons Trophy” og ”South Australian 
Championship.” Begge gange foran 
sidste års VM bronze vinder Jedd 
List.

”Jeg vil vinde det australske mester-
skab, men det vil alle jo. Det ville 
være godt at komme i top 3 og køre 

VM,” siger den lidt generte knægt. 
Spørger man ham, om han kan vinde 
VM, får man ikke meget svar: ”Jeg 
ved det ikke, vi må se hvad der sker”

Keynan Rew startede med speedway 
hjemme i haven, da han var to år 
gammel, det var dog ingen større 
succes da han startede med at køre 
ind i et hegn. Det blev dog bedre med 
tiden, og da han var fire, begyndte 
han at køre Flattrack, inden han som 
syvårig debuterede som speedway-
kører i 125cc Queensland finalen, en 
finale. som i øvrigt blev vundet af 
Max Fricke. Siden da har Keynan som 
den første og hidtil eneste, præsteret 
at vinde alle statsmesterskaberne i 
Australien på 125cc.

Han ved endnu ikke, hvem han skal 
køre for i Danmark: ”Kristian finder ud 
af noget, inden jeg kommer over. Og 
så vil jeg gerne køre nogle 250cc-løb, 
hvis det er muligt,” siger han.

Keynan Rew fortæller, at der er stor 
forskel på at køre i Danmark i forhold 
til hjemme i Australien. ”Der er meget 
mere konkurrence i Danmark, og 
det er meget hårdere.” Med et smil 
konstaterer han, at ”nogen gange har 
I også godt vejr... men jeg vænner mig 
til vejret.”

Vi lader Keynan Rew få de sidste ord 
”Jeg bare sige tak til familien Lund for 
alt deres hjælp og for at lade mig bo 
ved dem i seks måneder.”
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Ny australsk mester Sam Masters foran Jordan Stewart.

SAM MASTERS 
NY AUSTRALSK 
MESTER
Masser af dansk glamour over det 
nationale mesterskab “down under”

Sam Masters var med til at vinde den danske 
liga med Region Varde og er igen i 2017 tilbage 
for klubben om det danske mesterskab.”Jeg gjor-
de ikke så meget, jeg kom først ind mod slutnin-
gen, men det var godt at vinde og Varde er en 
god klub. Jeg er meget glad for at være tilbage 
igen i den kommende sæson. Det er godt 
for mig med flere løb i kalenderen og 
at komme uden for England og køre. 
Varde er en loyal klub, som hjælper 
mig, ligesom Kristian Lund altid 
hjælper, når jeg er i Danmark.” 

Jordan Stewart er en af de kørere, der har besøgt Danmark. Han 
sluttede som nummer 15 ved mesterskabet og fortæller, at han vil 
tilbage til Danmark i den kommende sæson:
”Jeg tager tilbage til Danmark for at få mere erfaring: speedway-
en er virkelig god og hård i Danmark, jeg elsker det,” siger han. 

Stewart var senest i Danmark nogle måneder i 2015, og her 
lærte han en del: ”Tiden i Danmark fik mig til at føle mig 

mere komfortabel på cyklen, og jeg lærte en masse om 
at køre og om mit udstyr. Den største forskel på at 

være der og hjemme er, at i Danmark er det mere 
professionelt. Man vågner virkelig op hver dag og 

kører speedway.” 
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SAM MASTERS 
NY AUSTRALSK 
MESTER

AUSTRALIERE  
I DANSK  
METAL  
SPEEDWAY 
LEAGUE

Holsted: 
Davey Watt 

Munkebo: 
Rory Schlein, Nick Morris og 
Justin Sedgmen. 

Region Varde: 
Troy Batchelor, Sam Masters, 
Brady Kurtz og Rohan Tungate 

SLUTSTILLING
1. Sam Masters 58
2. Justin Sedgmen 55
3. Davey Watt 50
4. Troy Batchelor 49
5. Max Fricke 47
6. Nick Morris 43
7. Brady Kurtz 42
8. Rohan Tungate 30
9. Jack Holder 26
10. Tyron Proctor 22
11. Mason Campton 20
12. Josh Pickering 19
12. Jaimon Lidsey 19
14. Todd Kurtz 17
15. Jordan Stewart 15
16. Cooper Riordan 9

Region Vardes Sam Masters kunne 
den 14. januar i Kurri-Kurri lade sig 
kåre som ny australsk mester efter 
fire spændende og hæsblæsende 
runde. Resultatet er noget overra-
skende, da han endte foran Justin 
Sedgmen og Davey Watt, som begge 
er kommet tilbage til Australien efter 
en svær europæisk sæson for dem. 
Forhåndsfavoritten Troy Batchelors 
chancer gik op i røg, og den forsva-
rende mester Brady Kurtz startede 
skidt i første afdeling, men kom siden 
stærkt tilbage. 

Der var masser af velkendte navne fra 
Dansk Metal Speedway League, da 
det australske mesterskab blev afvik-
let i de første to uger af året. Alene 
sidste sæsons mestre fra Region 
Varde havde tre deltagere, som alle 
placerede sig i top 5. Den kommende 

Holsted-kører Davey Watt tog star-
tede forrygende med at vinde første 
afdeling i Gillman. Efter to runder var 
veteranen alene i front, men en dårlig 
3. finale sendte ham ned i tabellen, 
og han endte på en samlet 3. plads.

Speedway i Australien er betydelig 
mere afslappet end hvad vi er vant 
til i Europa, hvor kørerne stresser fra 
bane til bane og ofte mange løb om 
ugen. Under mesterskabet hed kalen-
deren onsdag/lørdag/Onsdag/lørdag, 
og mellem afdelingerne boede mange 
af kørerne privat hos hinanden. Det 
betød, at der blev hygget med grill og 
pool, ligesom arbejdet på cyklerne 
blev klaret sammen. Men tag ikke 
fejl af, at når først hjelmen kom på og 
løbet gik i gang, ville alle vinde. Der 
blev kørt lige til stregen, og i visse 
tilfælde resulterede det i nogle vild-
somme styrt, dog uden større skader 
på kørerne. 

Sam Masters blev en fortjent og 
populær samlet vinder efter at have 
haft en svær første afdeling med 10 
point. Masters vandt den anden og 
blev nummer to i den tredje finale, 
så inden sidste afdeling var han 3 
point efter Justin Sedgmen. I sidste 
afdeling var Sam Masters klart bedst 
af de to, mens Sedgmen lignede en, 
der havde problemer med nerverne 
og ikke nåede finalen. Og så kunne 
Masters lade sig hylde inden seriens 
sidste finale, som blev vundet af den 
tidligere Holsted- og Esbjergkører 
Brady Kurtz. Kurtz havde hjælp i 
ryttergården af Rasmus Jensen. 

Udover hæder og medaljer var der 
også pladser i GP-kvalen på spil 
til top 4. De gik til Sam Masters, 
Justin Sedgmen, Davey Watt og Troy 
Batchelor. Sam Masters er naturligvis 
glad for at være med i kampen om 
GP-pladser og en tur til GP Challenge 
i Togliatti skræmmer ham ikke: ”Det 
ville være fedt med en tur til Rusland, 
forhåbentlig kommer jeg med til GP 
Challenge, og der kan alt ske,” siger 
han.

Hele otte kørere fra Australien er på 
nuværende tidspunkt skrevet ind i 
trupperne til den kommende sæson 
af Dansk Metal Speedway League. 
Derudover kan der jo komme et par 
stykker ind som gæster, ligesom flere 
kørere planlægger at tage til Dan-
mark og prøve at få chancen i 1. div 
samt åbne løb, bl.a. Jordan Stewart 
og Josh Coyne.

Under den anden afdeling i Mildura fik Troy 
Batchelor det pludselig mere varmt end 
normalt, da der gik ild i hans cykel. Som 
om det ikke var slemt nok, så havde ingen 
desværre overvejet at have en brandsluk-
ker af en respektabel størrelse i nærheden, 
så der var ikke meget, der kunne bruges 
tilbage på cyklen, da de endelig fik slukket 
ilden. Troy Barchelor er et godt billede på 
forskellen mellem Australien og Europa: 
Han ankom til løbene i en personbil med 
trailer og med skiftende mekanikere fra 
afdeling til afdeling. Med en samlet 4. 
plads kan han nu jagte en plads i GP-serien 
gennem kvalrunderne i den kommende 
sæson.  

Justin Sedgmen, der samlet sluttede som 
nummer to og i den kommende sæson 
skal køre for Munkebo, var involveret i 
flere grimme styrt. Værst så det dog ud i 
dette styrt i den første afdeling, hvor han 
sammen med Rohan Tuntage bragede i 
hegnet. Heldigvis kom de begge op og 
kunne deltage i omstarten. Tungate fandt 
dog aldrig rytmen i serien og erkendte 
senere ”Jeg skulle have pakket sammen og 
være taget hjem efter det første afdeling 
i Gillman, jeg var ikke klar efter det styrt, 
men jeg prøvede...”
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Stemningen lå tung tover messe-
centret i Herning, da den sjette 
udgave af Dansk Motorsport Award 
fandt sted, på en råkold torsdag 
først i februar. Fra nær og fjern, 
var motorsportens største stjerner 
kommet valfartende til den runde hal 
for at hylde hinanden, sig selv og alle 
dem, der har leveret blændende for 
dansk motorsport i 2016. For det er 
en kategori af sport, der bliver ved 
at levere resultater, talenter og ikke 
mindst blændende underholdning, i 
forhold til mange andre grene. (Her er 
det undertegnede der taler, men lad 
os være ærlige: Motorsport er noget 
af det, Danmark gør rigtig godt.)

Igen i år var der et væld af nomi-
nerede, der til daglig er med til at 
løfte dansk speedway til det niveau, 
det har, og som det har haft i årtier. 
Måske har der været lidt langt imel-
lem resultaterne på topplan i 2016, 
men på talentfronten er Danmark 
stadig en stormagt, når det kommer 
til speedway. Og som den nyligt 
udpegede landstræner, Hans Nielsen, 
der er vendt tilbage til sporten efter 
længere tids fravær, så rigtigt sagde 
under showet: ”We are going to make 
Denmark great again!” 

 Mikkel Wendelboe #591          Allan Høgholmn

BENJAMIN TOG TITLEN
Feltets yngste speedwaykører løb med hæderen ved Dansk Motorsport 
Award. Horsens GP blev årets event

Nicki Pedersen havde igen reddet 
en god portion nomineringer hjem, 
ligesom også U21-speedwaylandshol-
det repræsenterede sporten flot med 
deres nominering i kategorien som 
årets MC-sportskører. Talent-beteg-
nelsen var også i højsædet iblandt de 
nominerede som Årets Speedway-
kører, der endte med at blive vundet 
af kun 15-årige Benjamin Basso for 
hans sublime internationale titler i 
85cc. Det var derfor en glad knægt, 
som fra scenen sagde tak til alle, 
der havde stemt - og så selvfølgelig 
også huskede at takke baglandet 
derhjemme: For den støtte, enhver 
stor motorsportsstjerne garanteret 
har haft siden dengang, han begyndte 
at kunne holde i styret.

Og det er ikke kun på kørerfronten, 
at dansk speedway er med i eliten. 
Speedway GP’et i Horsens løb nemlig 
med titlen som Årets Motorsport 
Event, og det var derfor et par glade 
arrangører, der sagde tak og invitere-
de folk til at kigge indenfor GP’et igen 
i år! Den er hermed givet videre.
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ELEGANTE 
KLASSIKERE
Interessen for Classic Road Racing i Danmark er 
stigende. Der er ca 30 aktive kørere ved begyndelsen af 
2017-sæsonen i klassen 50cc. 

1. 2.

3. 4.



33road racing / mb

Jørgen Kvist viste sin fixtur, som kan lejes til opbygning af replika af de originale Van Veen 
rammer.

I januar holdt aktive og interesserede 
i klassen et værkstedsmøde i Rød-
ding. I kredsen er initiativtagere som 
Jens Jørn Lemming, Søren Lemming 
og Knud Blomgren. De har energi og 
faciliteter til at lave arrangemeneter 
som dette, hvor racere og udstyr blev 
præsenteret, ligesom de gennem-
gik reglerne for sæsonen 2017. 
Reglementet er blevet justeret og 
samordnet med landene i Norden.

Flere producenter af komplette cykler 
og kits til tuning af motorerne viste 
deres kunnen frem. Prislejet for en 
komplet 50cc racer ligger fra 20.000 
til 50.000 kr. afhængig af kvalitet og 
stand. For dem, som har mekanisk 
snilde, er der mulighed for ved hjælp 
af tuningskit og diverse tegninger 
at lave sin egen replika til billigere 
penge - vel at mærke hvis man 
ikke indregner sin egen arbejdstid 
i projektet. En brugt Puch Copra 
racermotor med 6 gear, drejeventil 
og lydpotte var til salg for  16.000 kr. 
Standarden på de fremviste racere 

var meget fin. Det forventes, at der 
bliver seks-syv løb i Danmark fordelt 
på Jyllands Ringen, Aarhus Bybane, 
Padborg Park, Bellahøj Bybane og 
Ring Djursland. Det lover godt for den 
kommende sæson. 

Handelsmænd på vejen
Blandt deltagerne mødte jeg Peder 
Ovesen fra Bogense, som normalt 
kører Classic Road Racing på sin 
danskbyggede 500cc Norton Manx. 
Peder fortalte mig, at han havde fået 
kørelejlighed med vennen Bjarne Rise 
til mødet i Rødding. På turen opdage-
de han, at der bag i bilen stod en 50cc 
Minarelli Road Racer. Undervejs faldt 
samtalen på raceren bag i bilen. Det 
viste sig, at Bjarne Rise ville sælge 
cyklen og se, om der på mødet var 
nogen, som evt. var interesseret. 

Peder viste interesse for raceren, 
og inden de nåede frem til Rødding, 
havde den fine 50cc Minarelli Road 
Racer skiftet ejer. I den kommende 
sæson vil Peder Ovesen stille til start 

i både 500cc klassen på sin Norton 
og i 50cc klassen på sin nyerhverede 
Minarelli.

Dansklavet replika
Anders Elsberg fra København er en 
af dem, som producerer komplette 50 
cc ”Replika” Road Racing cykler og 
udstyr. På mødet fremviste han tre 
cykler, to komplette med forskellig 
motormontage, Puch og Kreidler. Og 
et eksemplar var halvfabrikat som rå 
cykel uden motor. 

Jørgen Kvist Grenå producerer 
tuningskit, så man kan opdatere 
sin racermotor med en påmonteret 
drejeventil på indsugningen. Desuden 
udbyder han mange andre dele 
i aluminium. Han har en ”jig” og 
tegninger, som man kan leje og selv 
producere en kopi af det originale 
hollandske Van Veen stel.

1. Anders Elsberg med nogle af de 50cc 
Replika, han producerer til 50cc klassen.

2. Med en original standard Kreidler gade-
cykel med tunet motor kan man også opnå 
glæde ved at dyrke 50cc Road Racing.

3. Den Minarelli, som Peder Ovesen kom til 
at købe på vej til mødet i Rødding.

4. 50cc Tomos Road Racer brugt, men i 
fin stand kan erhverves for ca. 20.000 kr. 
inklusiv en del reservedele.

Nicklas Andersen Trandbjerg i aktion med 
sin Kreidler på Jyllandsringen 2016. (Foto: 
Kimer foto)

Jørgen Kvist producerer blandt andet tuningskit af høj standard til montering af drejeventil 
kontroleret indsugning, hvor drejeventilen består af en meget tynd kulfiber skive.

Ny tilgang
En af de nye unge kørere, som lige er 
startet i 2016, er Nicklas Falkensten 
Andersen fra Tranbjerg. Han kører 
på en vandkølet Kreidler Hangmang. 
Nicklas fik interessen fra sin far 
Henrik Andersen, som kører på en 
Kreidler Cup. En fordel for de unge 
kørere er, at deres størrelse og vægt 
ofte er mindre end de ældre kørere, 
og det betyder meget for vindmod-
stand og forholdet effekt/vægt i en 
klasse som 50cc.

Det bliver spændende at se 50cc 
klassen i den kommende sæson og 
se, om interessen for de små højty-
dende racere forsætter med at stige. 
Flere af de ældre deltagere på mødet 
viste interesse for  at genoptage 
deltagelse i 50cc klassen, hvor der 
er kommet så meget fint, hurtigt og 
fristende materiel på markedet.
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Scenen var sat. De dugkolde tåge-
banker lagde en fornuftig og vinterlig 
stemning over udkanten af Herning, 
hvor messecentret har haft til huse i 
en god portion år efterhånden. Men 
indenfor holdt dansk motorsport en 
gigantisk fest, da der for sjette gang 
blev budt indenfor til Dansk Motor-
sport Award. Igen var det hele rykket 
til Herning efter at have været startet 
i Cirkusbygningen i København i sin 
tid. Og det var samtidig startskuddet 
på en lang weekend med masser 
af hestekræfter og Motorshow i 
Herning. 

Og det er heldigvis en tendens vi ser i 
meget dansk motorsport. Vi kommer 
længere og længere ud til folk, inte-
ressen vokser, og det betyder i sidste 
ende interesse fra sponsorer. Og det 
er heldigvis disse tendenser, som 
de nominerede til Dansk Motorsport 
Award har været med til at fremme 
i stor stil igennem hele 2016. Derfor 
skulle de med rette kaldes på scenen 
for at blive hyldet af kollegaer og 
ligesindede. Titlen som Årets Roadra-
cing-kører flagrede i vinden, men til 
slut  fik vi alligevel en bevæget vinder 
på scenen.

Slaget stod mellem Simon Jespersen, 
Lotte Uhre, Alex Schacht og Michael 
Møller Pedersen, der alle har været 
med til at sætte dansk roadracing på 
verdenskortet, og bevise, at selvom 
der ikke er mange, der ønsker racer-
baner i baghaven og vi er et land, 
hvor man hellere skriver en kronik 
end at spadsere over og se, hvem 
der træner - ja, så kan vi altså godt 
have folk, der ved, hvad de laver med 
gashåndtaget.

I ligestillingens navn så endte Årets 
Roadracing-kører fortjent med at 

blive Moto3-køreren Lotte Uhre, der 
modtog sin pris på scenen, til lyden af 
klapsalver fra de øvrige i salen, imens 
hun rørt takkede alle, der gjorde det 
muligt. Godt at se, at vi har nogle 
hurtige piger også, der kan være 
ambassadører for mantraet om, at 
motorsport er for alle!

 Mikkel Wendelboe #591          Allan Høgholmn

HÆDER TIL UHRE
Lotte Uhre blev årets roadracer til Dansk Motorsport Award



36 bmx / mb



37bmx / mb

Sdr Feldingvej 32 • 7280 Sønder Felding
Tlf. 97 19 89 00 • www.sfeefterskole.dk
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TAK FOR 
HJÆLPEN

Kære frivillige. DMU siger tak for din indsats.  
Du gør en forskel, uanset om du af og til giver et hurtigt nap med eller du er 

en af dem, der tager det lange, seje træk

 Camilla Friberg          Privat

PAUL FRIIS

Vesterbæk Motocross Club
Alder: 62 år 

Frivilligt arbejde: Meget forskelligt praktisk arbejde 
i klubben

”I vores klub står man aldrig alene med en 
opgave. Vi deler interessen for sporten og jeg 
holder meget af samværet med ligesindede. Jeg 
kan ikke forklare, hvor forskellen er, men jeg vil 
hellere bruge en weekend med at rode i jorden i 
klubben end at hakke ukrudt hjemme i haven.”

ANETTE VESTERSKOV

Fjeldsted Speedway klub
Alder: 56 år 

Frivilligt arbejde: Formand og Fjelsteds ildsjæl

”Det giver en fantastisk mængde af gode, sjo-
ve og spændende oplevelser at være frivillig. 
På det personlige plan udvikler man sig hele 
tiden i kraft af de nye udfordringer, man uden 
ophold stilles overfor. Man opdager ikke, hvad 
det giver en tilbage, før man står i det med 
begge ben. Så bliv frivillig – du bliver lynhurtigt 
bidt af kulturen i denne lille niche indenfor 
motorsport.”

LUKAS JONSSON

Næstved Motor Klub
Alder: 14 år 

Frivilligt arbejde: Trådte til i Næstved, da der 
manglede hænder. Og det på trods af, at han skulle 
køre dagen efter
 
”Jeg synes det er vigtigt, at vi alle hjælper til, 
når der skal afholdes løb. Ellers kan vi ikke 
komme ud og give den gas. Det hele skal jo 
laves af frivillige hjælpere. Jeg kan godt lide at 
hjælpe til, især når jeg får lov at bruge noget 
værktøj. Vi har det hyggeligt sammen og det 
giver nogle gode venskaber.”

KH DMU
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HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

MOTORBLADET
mb

HER 
KUNNE DIN 
ANNONCE 
VÆRE!

DET SKAL DU SE!
-UDVALGTE LØB I DE NÆSTE MÅNEDER

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

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Motocross

25. marts DM Quad /1. afdeling Møldrup Motor 
Klub/ Møldrup

1. – 2. april EMX 65/85 + Damer /1. 
afdeling

Næstved Motor 
Klub /Næstved

17. april DM-A + Junior 125 (B125) /1. 
afdeling

Randers Motor 
Sport/ Randers

Road Racing 

13. - 16. april   Zenergy Racing /RRKV Slovakiaring

Road Racing 

10. september DM Afd. 3 + DM Classic Aarhus Motor Klub

24. september DM Afd. 4 Aarhus Motor Klub

30. september DM Mini Road Racing Klub 
Viking

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Off-track 

26. marts Aunsbjerg Classic Hadsund Motor 
Klub 

2. april Wild West DM 1 Oksbøl

2. april Øster Hornum Trial / DM 1 Rebild Trialsport 

Speedway  

15. april Micro CUP Fjelsted 

21. april SGP/SEC Kvalifikation Slangerup 

PAS PÅ DIN HØRELSE
- Den skal holde resten af livet

Ring på 3940 1050
eller se mere på audiovox.dk

HOS AUDIOVOX FREMSTILLER VI INDIVIDUELLE
KVALITETSHØREVÆRN TIL MC-FOLKET

Vi servicerer 
hele Danmark 

Find os på Facebook

HOS AUDIOVOX FREMSTILLER VI INDIVIDUELLE

MØD OS PÅ MOTORCYKELUDSTILLING

DEN 25.-26. FEBRUAR.

VI TAGER AFTRYK PÅ STANDEN!
MØD OS PÅ MOTORCYKELUDSTILLING

VI TAGER AFTRYK PÅ STANDEN!

VI REPARERER 
ALLE CROSS MÆRKER

Suzuki reservedele fra 1979-2014

Reservedele, tilbehør, 
cylinderservice samt alt hvad du skal 

bruge til cross.

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

MOTOCROSS-IMPORT 
RABATTILBUD PÅ 
NYE CROSSERE 

Kawasaki kx 65 – 23.995 kr.
Kawasaki kx 85 lav høj – 29.995 kr.
Kawasaki kx 250 – 52.995 kr.
Yamaha yz 125 – 49.995 kr. 
Suzuki rmz 250 fra 44.995 kr. 
Suzuki rmz 450 fra 48.995 kr. 
Kawasaki kxf 450 demo 44.995 kr.       

Alle på lager - brugte se www.bj.mc.dk

http://www.dmusport.dk/
http://audiovox.dk/
http://www.bj.mc.dk/


Vi har et stort lager af fine 
brugte Yamaha MX cykler

Yamaha YZ125 2015 - Race klar
Kr. 29.990,- eller kr. 1.707,- pr. måned i 23 mdr.

Yamaha YZ250F 2016 - KUN 43 timer
Kr. 39.990,- eller kr. 1.945,- pr. måned i 23 mdr.

Yamaha YZ250F 2016 - KUN 27 timer
Kr. 44.990,- eller kr. 2.185,- pr. måned i 23 mdr.

Yamaha YZ450F 2016 - KUN 34 timer
Kr. 44.990,- eller kr. 2.185,- pr. måned i 23 mdr.

Repræsentativt eksempel:
Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 måneder, der tilbagebetales via Betalingsservice. Månedlig ydelse: 1.946 kr. Debitorrente 0,0% 8 (variabel i lånets løbetid). ÅOP: 12,1%. Samlede 
kreditomk.: 4.759 kr. Samlet tilbagebetaling: 44.759 kr. Stiftelsesomk.: 4.000 kr. Mdl. faktureringsgebyr: 33 kr. Fortrydelsesret: Du kan fortryde den indgåede kreditaftale indenfor 14 dage.

Se flere brugte og nye Yamaha cykler på YSR.DK

RING 57 61 82 28
Fluebæksvej 200 · 4100 Ringsted · www.ysr.dk · admin@ysr.dk

Der tages forbehold for pris- og tastefejl.

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

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

