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En ulykkesforsikring hos GF DASU og DMU dækker dig under motorløb*, 

og samtidig går overskuddet til de to unioners ungdomsarbejde.

Vil du også have et godt tilbud på en ulykkesforsikring?  

Eller et tilbud på alle dine andre forsikringer? 

Så ring til os på 70 20 05 47.

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

Bliv forsikret hos 
GF DASU og DMU 
og støt ungdomsarbejdet
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Foto: Mikkel Wendelbo #591

Sæson 2015 er godt i gang, og der er 
afviklet mange flotte nationale og inter-
nationale arrangementer i Danmark. 
Alle med en god deltagelse og ikke 
mindst mange flotte danske resultater. 
Danmark har været vært for BMX Euro-
pean Cup i Bjerringbro, to afdelinger af 
EM MX for 65 og 85 cc og VM for Hold 
i Speedway.

Der er fortsat mange fokusområder, 
som der løbende arbejdes på gennem 
sæsonen. Ét af de primære punkter er 
sikkerhedsområdet, hvor der er flere 
tiltag, som der arbejdes på:
- Godkendelse af baner (sikkerhed, 

flow og niveauer)
- Uddannelse af dommere, stævnele-

dere og træningsledere
- Førstehjælp til rådighed til træning
- Læge- og førstehjælp ved løbsarran-

gementer
- FairPlay-tiltag

- Registrering af uheld på banerne – 
”sorte punkter...”

- Sikkerhedsaktiviteter i den enkelte 
sportsgren

- Klubtræneruddannelse

Sportsgrenene under DMU kan alle 
kategoriseres som en farlig sport, 
hvilket medfører at vi som et ansvarligt 
forbund og ansvarlige klubber skal 
have ovenstående punkter øverst på 
dagsordenen. Det skal være sjovt at 
dyrke den enkelte sport – og vi skal 
gøre alt, hvad vi kan for at undgå 
skader. 

Det kan vi gøre ved uddannelse af 
vores mange nye medlemmer, så vi 
sikrer den grundlæggende køretræning 
på et tidligt tidspunkt - noget som 
foretages af klubtrænerne. Ligeledes er 
det vigtigt, at klubben sikrer, at banen 
er anlagt, så den både er spændende 

og udfordrende, men også med fokus 
på sikkerheden.

ET OMRÅDE SOM KRÆVER MANGE 
RESSOURCER
TV og dagspressen har i maj har 
omtalt nogle alvorlige sager omkring 
anvendelse af private firmaer og ambu-
lancer. Dels om firmaerne overholder 
lovgivningen, dels om de har tilladelse 
til at køre til hospitalet.

Dette er en kompliceret situation. DMU 
arbejder intensivt på at få afklaret 
situationen med myndighederne om, 
hvordan vi skal forholde os til lovgivnin-
gen samt at få udarbejdet yderligere 
information til klubberne om, hvad man 
som klub skal sikre, inden man indgår 
en aftale med et privat firma.

Dette er som nævnt et stort område, 
som kræver mange ressourcer – af 

forbundet, men også af klubberne. 
Men det er et område, der ikke må 
nedprioriteres, da det er grundlaget for 
at dyrke sporten: At der er så få skader 
som muligt, og hvis de opstår, har vi 
de bedst mulige ressourcer til rådighed 
for den nødvendige hjælp.

Lad mig samtidig benytte lejligheden til 
at ønske jer alle en god sommer med 
masser af store sportslige oplevelser 
og en masse godt samvær.

Leder: UNDGÅ SKADER
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Med venlig hilsen
DMU-formand, 
Jørgen Bitsch
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#dmusport

DMU har indgået en TV-aftale 
med TV2 om transmission af den 
individuelle DM-finale i Slangerup  
21. august og DM-holdfinalen 9. 
september, som endnu ikke er 
fastlagt, hvor skal køres. Begge 
matcher transmitteres direkte og i 
deres fulde længde på TV2 Sport.

Du kan læse mere information på 
www.dmusport.dk, når vi kommer 
tættere på matcherne.  

Har du ikke TV2 Sport i din 
TV-pakke, kan du købe dig 
adgang på www.play.tv2.dk. 

4

TV-aftale om DM Speedway

fact: 
Vidste du, 
at knap 74 
% af DMU’s 
medlemmer 
helst vil læse 
om sporten 
nationalt. 44 % 
vil læse om den 
internationale 
sport i deres 
gren. 
Kilde: DMU’s 
spørgeskemaundersøgelse, 
1.079 respondenter. 

DMU-KURSER 
OVER NETTET

DMU har længe haft en plan om at 
bringe e-learning i sine uddannel-
sesaktiviteter, og den plan er nu 
kommet et stort skridt tættere på 
at blive til virkelighed. I maj måned 
underskrev DMU nemlig kontrak-
ten med sin nye e-learningleve-
randør, softwarevirksomheden 
Conzentrate. Blandt andre Bang & 
Olufsen, Coop Danmark og JYSK 
kan findes blandt de kunder, som 
Conzentrate tidligere har leveret 
e-learningløsninger til – og nu er 
det altså DMU’s tur til at få sin 
egen, skræddersyede e-learning-
portal. I næste nummer af Motor-
bladet kan du læse meget mere 
om, hvad e-learning kan bruges til 
i DMU, og hvordan arbejdet med 
at producere e-learningkurser til 
vores officials og frivillige skrider 
frem.

Foto: (C) Sportxpress

DMU vil gerne anerkende og fremhæve alle de frivillige, der dagligt gør et stort arbejde i de 
enkelte klubber. Derfor vil unionen gerne høre fra jer medlemmer, om I kender en i jeres 
klub, som har ydet en ekstraordinær indsats igennem en længere årrække. Det kan være, 
at personen altid hjælper til ved løb, er med til at klargøre banen ved hver sæsonstart eller 
træner de yngste kørere i klubben.  

Vi vil gerne høre og dele din historie. Kontakt DMU via enten e-mail (mgt@dmusport.dk 
eller lkh@dmusport.dk) eller telefon og fortæl, hvorfor du vil fremhæve vedkommende. Hver 
måned vælger vi én historie, som publiceres på DMU’s medier. Derudover sender vi en lille 
gave som tak for det store arbejde, der lægges i DMU.  

Foto: Birthe Hansen

TILMELD DIG 
DMU’S  
NYHEDSBREV
Ca. et par gange i måneden 
sendes DMU’s nyhedsbrev ud. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet og få 
nyheder om alt fra sportslige 
resultater, organisatoriske emner, 
uddannelse, sikkerhed, redskaber 
til frivillighed m.m. Tilmeld dig på 
www.dmusport.dk. 

Fremhæv en frivillig

http://www.dmusport.dk/
http://www.play.tv2.dk/
mailto:mgt@dmusport.dk
mailto:lkh@dmusport.dk
http://www.dmusport.dk/
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feed
FØLG DMU PÅ DE SOCIALE 
MEDIER 
#dmusport i dine Instagram-bil-
leder – vi bringer de bedste og 
sjoveste i MotorBladet

christianmunkpoulsen @niklaslaustsen @
klaus191 @simonetetsche Ready to day 2 in 

Papendal #ucibmx #worldcup #bmx #dmusport

vang_frandsen #dmusport #dmufairplay 
#slagelsemx ”slotten @simonvang543_cross

karstenmols #crosssøster #apex #quadracing 
#dmusport #dmufairplay

mathiasschuster52 Folk siger det er spild af tid... 
Men for mig er det en livsstil! #52 #dmusport

5

I DMU har vi en række Fair-
Play-ambassadører, som i hver 
deres gren er rollemodel og 
ambassadør for det vigtige DMU 
FairPlay-budskab. Ambassadører-
ne, som du kan læse mere om på 
www.dmusport.dk, har hver især 
placeret et FairPlay-klistermærke 
på deres maskine (billedet). Du 
kan vinde to billetter til Dansk 
Motorsport Award i Horsens 
januar 2016 ved også at sætte 
et FairPlay-klistermærke på din 
maskine/cykel, tage et Insta-
gram-billede og bruge hashtagget 
#dmusport 

Vind billetter til Dansk Motorsport Award

KLUBMEDLEMSPORTAL GODT MODTAGET 

I starten af 2015 gik DMU’s klubmedlemsportal i 
luften. Klubmedlemskab.dmusport.dk er en portal, 
som er frivillig for klubberne at bruge, men der er 
mange gode gevinster ved at tilmelde sig. Blandt 
andet gør det betaling af klubmedlemsskab og 
efterfølgende bestilling af licens nemmere for DMU’s 
kørere. Men der er også andre fordele, som fx at 
den ansvarlige for medlemskab og licens i klubben 
lettes for indtastning af klubmedlemsskab for en stor 
del af medlemmerne - samt at kørere, som opretter 
sig i systemet, modtager en kvittering. Dette gælder 
ligeledes for kasseren. 

Én af de klubber, som klubmedlemsskabsportalen 
har været en stor hjælp for, er Næstved Motorklub. 
Kasserer i klubben, Lis Mikkelsen, siger blandt andet 
om portalen:

-Det nye licenssystem er virkeligt noget, som fritager 
mig som kasserer for meget arbejde. Jeg fik en 
masse mails, som fx ”hvordan gør jeg her?” og en 
masse andre spørgsmål, hvor nogle blandt andet 
også troede, de skulle bestille licensen hos mig. Nu 
bliver alt klaret via hjemmesiden, og jeg ser næsten 

kun de nye medlemmer, når jeg får mails fra DMU. 
Lækkert. Ja, jeg kunne næsten ikke huske, hvordan 
jeg kom ind i medlemssystemet. Fra at være derinde 
næsten 2-3 gange ugentligt, så er det nok mindst én 
måned siden, jeg har været der sidst. Tak for et godt 
system!

Du kan læse mere om DMU’s klubmedlemsportal på 
www.dmusport.dk under ”DMU-nyheder”.

KLUBTRÆNERUDDANNELSER I 2015/2016
Datoerne for de første weekendmoduler af næste 
sæsons Klubtræner 1- og Klubtræner 2-uddannelser 
ligger nu fast:
Klubtræner 1: 8-10. januar 2016 + grenspecifikt 
modul i foråret 2016
Klubtræner 2: 24-25. oktober 2015, 14.-15. novem-
ber 2015, 8.-10. januar 2016 + grenspecifikt modul 
i foråret 2016

Vil du vide mere om DMU’s klubtræneruddannelser? 
Så kan du læse mere på www.dmusport.dk/uddan-
nelse.

Thomas Pedersen, trial
Nikolaj Larsen, 
motocross

http://www.dmusport.dk/
http://klubmedlemskab.dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/uddan-
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249 TANKER 
OM EN SPORT
Nikolaj Larsen har prøvet det meste indenfor motocross og 
ligger nr. 2 i MX1. Motorbladet tog en snak med stjernen
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Nikolaj Larsen er et navn der burde 
klinge velkendt i ørene på alle der har 
med motocross at gøre i Danmark. 
Han har været en del af toppen her-
hjemme i over et årti, og han har som 
en af de få haft sin gang på den stør-
ste scene til VM. I øjeblikket er Nikolaj 
Larsen stadig særdeles aktiv rundt 
omkring på kontinentet – og samtidig 
også i DM, hvor han i skrivende stund 
indtager andenpladsen i MX1-klassen. 

Nikolaj Larsen er en gut, der har set 
mangt og meget og prøvet det meste 
med sin sport. Motorbladet satte sig 
ned sammen med ham, for at få en 
status på ham selv – men også høre 
hans tanker om en sport, han har 
været med til at forme de sidste mange 
år.

MB: ”Hvordan er din sæson forlø-
bet indtil videre?”
Nikolaj Larsen: ”Jeg er kommet rigtigt 
godt igang med ADAC Masters, og 
jeg har faktisk haft den bedste start 
på den serie nogensinde. DM er også 
gået fint indtil videre – bortset fra 
Holstebro, som desværre ikke lige gik 
som forventet. Alt i alt en fin start på 
sæsonen”.

MB: ”Hvordan håber du at slutte 
2015 af?”
Nikolaj Larsen: ”Jeg håber på at kunne 
blive stærkere og hurtigere i løbet af 
sæsonen, og slutte af med nogle gode 
resultater. Så nemt kan det egentlig 
siges.” 

MB: ”Du har efterhånden prøvet 
en del i motocross. Hvordan bliver 
du ved med at udvikle dig?”
Nikolaj Larsen: ”Jeg har altid været 
af den opfattelse, at man konstant 
kan lære noget. Jeg har prøvet en del 
allerede, og derfor prøver jeg at tage 
nogle af de ting med, som jeg har lært, 
og udvikle mig ved hjælp af dem. Jeg 
er så heldig ar have en bror, som er en 
god træner og som arbejder med det til 
daglig. Så jeg prøver så vidt muligt at 
lære noget af ham også.” 

MB: ”Hvordan bliver du ved at 
motivere dig selv?” 
Nikolaj Larsen: ”De sidste to sæsoner 
har jeg døjet med en skulderskade 
og især sidste år var en hård sæson. 
Jeg prøvede virkelig at få tingene til at 
lykkes, men det kom aldrig rigtigt til at 
gå min vej. Så min motivation lige nu 
er at vise mig selv, at jeg kan nå det 
niveau, jeg føler, jeg har, og at komme 
helt derop, hvor jeg hører til”. 

MB: ”Kan du mærke at dansk 
motocross har ændret sig fra du 
startede med at køre A-DM til 
nu?”
Nikolaj Larsen: ”Det er snart 10 år si-
den, jeg vandt mit første A-DM i 2006, 
og jeg kan godt mærke, at der er gjort 
en masse arbejde bag serien. Der er 
kommet TV på, og tingene er gjort 
mere professionelle over hele linjen. 
Der kommer stadigt flere deltagere 
udefra, hvilket jeg synes er supergodt 
og et tegn på, at serien er attraktiv at 
deltage i”.
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MB: ”Savner du at køre VM?”
Nikolaj Larsen: ”Både, og. Det er det 
største, man kan deltage i i vores 
sport – måske udover AMA – og det 
har altid været min drøm at køre VM. 
Men jeg må også indrømme, efter at 
have kørt serien i en del år: Det er 
ikke helt, som man troede det ville 
være, dengang man var lille. Som kører 
skal du virkelig ofre alt for at deltage; 

det koster utroligt mange penge, og 
du får meget lidt ud af det – næsten 
ingenting. Topkørerne får selvfølgelig 
lidt ud af det, men det er også det. Det 
er en hård verden”. 

MB: ”Tror du at vi får danskere i 
VM i løbet af de næste par år?”
Nikolaj Larsen: ”Det er svært at sige. 
Jeg håber, at det kan lade sig gøre. 

Der er mange ting, der skal lykkes, og 
opbakningen skal være super for at det 
kan lade sig gøre. Jeg håber, det kan 
ske og jeg føler, at vi har nogle kørere, 
som har potentialet til det. De skal 
have den rigtige opbakning og vejled-
ning.  Så er der bestemt muligheder på 
den front.”

MB: ”Hvad lyder fremtidsplanerne 
for #249 på den lange bane?”
Nikolaj Larsen: ”Det er svært at sige på 
nuværende tidspunkt. Jeg har kørt på 
højt plan i 10 år snart. Jeg tager den 
her sæson og ser, hvad der sker. En 
ting er dog sikkert: Jeg elsker stadig-
væk at køre på motorcykel!”

VI ER HELT I FRONT MED KVALITETS LAKERING

Jersie Autolakering
Hjørnegårdsvej 11 • 4623 Lille Skensved

Tlf +45 56 16 95 13 • Fax + 45 56 16 81 49
www.jersieautolakering.dk

medejer af 

Salg   Service       Montage

+45 4021 4052
v/Morten Juhl
Sofievej 6 • 6070 Christiansfeld
morten@portservice-aps.dk

www.portservice-aps.dk
Mod forvisning af bladet gives 15% rabat

Har din port
sagt stop

- giver vi aldrig op

HER KUNNE DIN 
ANNONCE VÆRE!

http://www.jersieautolakering.dk/
mailto:morten@portservice-aps.dk
http://www.portservice-aps.dk/
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Som så mange andre FMX-histo-
rier, så starter Mathias’ også med 
motocross. En sport, han gik op i, i 
mange år inden, han tog springet – i 
bogstaveligste forstand – skar ud i 
sin luftfilterkasse og kastede sig ud i 
FMX i stedet. Udøverne af denne gren 
i Danmark kan tælles på én hånd, 
men de få der er, arbejder benhårdt 
på at gøre det større. Bedre. Vildere. 
Flottere. Og Mathias er en af dem. 
I 2014 har han trænet hos Rasmus 
Kjeldsen i Randers. Rasmus, der må 
betragtes som sportens grand ”old” 
man herhjemme, er en af dem Mathias 
har sparret meget med, og han har da 
også fået kørt et par shows den vej.

Men som enhver anden historie, så 
skal der på et tidspunkt vendes et 
nyt blad. Mathias Schønebeck er 
efterhånden blevet så meget bedre til 
sit håndværk, at han også søger mod 
udlandet for endnu mere sparring. 

Eksempelvis har han brugt tid i Sverige 
sammen med nogle af Nordens bedste 
i disciplinen.

Mathias Schønebeck: ”Min far og jeg 
tog til Sverige en weekend for at køre 
med Sveriges største FMX-team, ”We-
stern Chaos”. Det var meget lærerigt at 
køre med svenskerne og de lærte mig 
at gøre mine tricks mere flydende. Stil 
betyder rigtig meget inden for freestyle 
motocross, så det var fedt at få styr på 
det. Alt i alt en god tur og super fedt at 
møde andre mennesker med samme 
passion som en selv.”

Fremtiden ligger åben for en gut, der 
tør drømme lidt stort. Nu er første stop 
for drømmetoget dog at finde et sted 
på Djursland, hvor der kan bygges et 
setup – med alt hvad freestyle-hjertet 
kan begære. Ramper, landinger og alt 
hvad der hører sig til, så Mathias får 
nemmere ved at træne. Samtidig kig-

ges der igen ud over landegrænserne 
efter sparring med udenlandske kørere 
og ligesindede. I skrivende stund er en 
træningstur til Norge på tegnebræt-
tet, mens sponsorerne i Danmark er 
begyndt at få øjnene op for Mathias 
fra Grenå. 

MATHIAS SÆTTER SELV LIDT ORD 
PÅ FREMTIDEN
Mathias Schønebeck: ”Mine mål for 
fremtiden var egentlig, at jeg gerne vil-
le være den yngste i Danmark til at lave 
et backflip på en motocrossmaskine. 
Jeg er 19 i øjeblikket. Men jeg er fak-
tisk kommet fra det igen, da jeg hellere 
vil lære en masse nye tricks og få kørt 
nogle shows. Så må jeg tage back-
flippet engang i fremtiden. Jeg håber 
bestemt på at kunne tage til Sverige 
henover sommeren og eventuelt køre 
nogle shows for Western Chaos. Jeg 
håber bestemt på at kunne gøre det til 
en levevej, eller i hvertfald bare have 

noget med freestyle motocross at gøre 
i fremtiden. Det bedste job i verden er 
helt klart at kunne leve af noget, som 
også er din hobby.”

 Mikkel Wendelboe #591          Per Schjødt

LUFT UNDER VINGERNEDet er ikke mange danskere, der gør det i 

kategorien freestyle motocross. Men en ung 

mand fra Grenå er en af de få. Motorbladet tog 

en snak med Mathias Schønebeck
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PROFILEN

CHRISTIAN WESTH
HEDELANDS MOTORKLUB (HM)
18 ÅR
Nummer: #688
Maskine: Suzuki RM-Z250
”Det bedste ved motocross er helt sikkert kam-
meratskabet. Og så selvfølgelig adrenalinen, man 
får i kroppen, når man kører. Jeg startede med 
at køre som 6-årig, og jeg havde så en pause 
fra 2008 til 2010. Min bedste præstation – indtil 
videre – er en samlet andenplads til et pokalløb 
på Hedeland i C-maxi Open. Mit mål for 2015 er 
som sådan bare at lave nogle solide resultater, så 
jeg løber et par gange om ugen, og ellers træner 
jeg på maskinen to gange om ugen.”

JACOB MOLDT
VESTERBÆK MOTOCROSS 
KLUB (VMC)
20 ÅR
Nummer: #822
Maskine: Yamaha YZ250F
”Jeg startede med motocross, da jeg var 
9. Og hvad der er det bedste ved sporten? 
Det er sammenholdet med vennerne ude 
på banen. Og så bare det at komme ud 
at køre. Det er det hele værd. Mit bedste 
resultat indtil videre var at blive nummer 2 
til supercross i Kiel sidste år. Ellers er mit 
mål i år at slutte i top 10 i B-DM MX2. Jeg 
er kommet tilbage efter en knæskade, så nu 
skal jeg bare have kørt en masse. Så ser vi, 
hvor langt det rækker.”

SØREN RASMUSSEN
KOLDING MOTOCROSS KLUB 
(KMCK)
14 ÅR
Nummer: #522
Maskine: Yamaha YZ125
”Jeg er først lige rykket op på 125’eren for ikke så 
længe siden, så mine resultater i den klasse kan 
skrives i det små indtil nu. Men jeg blev da nummer 
11 til B-DM i Næstved i B125-klassen. Jeg er den 
yngste i B125, så i 2015 satser jeg ikke så stort. Jeg 
skal bare have suget noget erfaring til mig. Jeg har 
kørt cross siden jeg var tre, sådan i det små hjemme 
på marken, og i dag træner jeg en fem-syv timer 
om ugen på maskinen. Der er jeg utroligt heldig at 
have min familie og al deres support. Den er vigtig i 
motocross”.

 Mikkel Wendelboe #591          Privat
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MOTOCROSS  |  ENDURO  |  STREETWEAR
24mx.dk | info@24mx.dk | 89 88 41 00

849 kr 479 kr1.315 kr 65 kr

KÆDEKIT TWENTY DELTA 520 X-RING KÆDEVÆRKTØJ PROWORKS
Twenty’s kædekit indeholder et aluminiums kæde-
hjul, et letvægts stål gearhjul og en holdbar guld-
farvet X-ring kæde med minimal efter strækning! 

Dette kædeværktøj klarer alle dine opgaver på 
smidig vis. Kan kappe kæderne 420, 428, 520, 525, 
530 og 630.

Kommer i en stor 500-Pak til en rigtig god pris! 
Anbefales ekstra kraftigt til luftfilterservice, kæde 
skifte, olieskift eller rengøring. 

ENGANGSHANDSKER 500-PAK

Fås i flere farver

79 kr 765 kr 679 krfra 425 kr

LØFTEBÅND ENDURO FORAN 24MX BUNDPLADE TWENTY HARDSHELL
Et universal-løftebånd som passer til næsten alle 
motocross cykler. Et produkt man skal ha, hvis man 
synes om hårde endurospor! 

Et eneste stenslag kan flække en motorblok. Heldig-
vis er det enkelt og billigt at beskytte din motor og 
ramme. Invester i en bundplade som tåler reelle tæsk.

Twenty kølerskjold er specielt konstrueret til at 
beskytte dine kølere, uden at hæmme luftstrømmen 
til kølerne. 

KØLERSKJOLD TWENTY HARDSHELL

1.625 kr

Prisvenligt sæt med for- og bagdæk. Michelin Cross Compe-
tition S12 XC er kendt som markedets bedste endurodæk! 
Passer til selv meget bløde crossbaner samt sandbaner.

DÆKSÆT
ENDURO 18”-21” 
MICHELIN S12 XC 

1.099 kr

Du finder flere dæksæt  på 24mx.dk!

DÆKJERN 
PROWORKS PRO 270 MM

109 kr

84 kr
TWENTY 
HÅNDTAG

max 3stk/par per order

SUPERPRIS! 
GÆLDER KUN I JULI! 

1 kr
*TILBUDDET GÆLDER 1-30 JULI ELLER SÅ LÆNGE LAGER HAVES.

-32%
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-32%

mailto:info@24mx.dk
http://24mx.dk/
http://24mx.dk/
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Da jeg startede med at køre trial i 
begyndelsen af 70’erne sammen med 
bl.a. Villy Kyndesen, startede vi  med 
at træne i nogle gravede huller i en 
mark. Så da vi fik mulighed for at køre 
i et stykke skov, der tilhørte mine for-
ældres nabo, var det jo helt fantastisk. 
Og det blev ikke ringere af, at vi kunne 
køre på trialcyklerne fra mine forældre 
og de to kilometer ned til det fanta-
stiske terræn lige ned til vandet, med 
ca. 30 meter høje skråninger/skræn-
ter,  der oven i købet forandrede sig 
næsten hvert år, på grund af væltede 
træer og jordskred. Med andre ord: Vi 
fik helt unikke forhold at træne i.  Det 
selvsamme terræn har gennem årene 
være med til at udklække et hav af 
danske mestre.  Blandt andre Thomas 
Pedersen, Jan Jørgensen, Kurt Hansen 
og Peter Falk -  og her er det kun 
Eliteklassen, der er nævnt.   

De fantastiske rammer har dog 
altid været forbeholdt de få. Siden vi 
startede med at køre der har vi haft en 
gentleman agreement med ejeren om, 
at aftalen kun gjaldt for 3-4 kørere, så 
løb, klubmesterskaber eller lignende 
var udelukket. 

Men drømmen om en dag at kunne 
invitere hele trialdanmark ned i ”vores” 
skov har jeg haft i alle årene. En drøm, 
som jeg dog altid måtte lade være ved 
det. Et løb ville betyde, at vi også skulle 
køre i naboskovene, og vi skulle have 
lov til at køre igennem andre områder.  

Men engang sidste efterår kom 
Thomas Pedersen, der jo også har 
grundlagt sin trialkarriere i netop 
denne skov, med en bemærkning om 
at han jo blev 40 i år. Han havde tænkt 
på, at det da kunne være sjovt at lave 

et trial i ”vores” skov.  Jeg måtte lige 
synke engang og høre, hvad han havde 
tænkt sig.  

Jo, vi skulle da køre både i den del af 
skoven, vi kender, men også i nabo-
skoven. Mit spørgsmål var selvfølgelig 
”kan vi det??”  Det mente Thomas 
godt, vi kunne få lov til. Han kender jo 
både naboer og de andre skovejere,  
så det var bare at sætte i gang. Efter 
kort tid kunne vi sætte Skov trial i 
kalenderen, og den lange venten hen 
mod 2. maj kunne begynde. 

2 Maj 2015 kørtes Skov trial i det mest 
fantastiske område, man kan tænke 
sig.  3 kilometer transport i meget 
kuperet terræn,  11 af de længste sek-
tioner, vi har set i mange år, og jeg tror 
aldrig der er kørt så mange højdemeter 
i et dansk trial.  Specielt på en sektion 

var der ca. 25 meter højdeforskel fra 
stranden, hvor sektionen startede, til 
øverste punkt, hvor eliten skulle vende. 
At vi så også var heldige at ramme den 
eneste dag i maj med ordentligt vejr 
hjalp selvfølgelig til at gøre dette trial til 
en helt fantastisk oplevelse. Både for 
kørere, men også for officials og ikke 
mindst skovejerne, der selvfølgelig var 
inviteret ud at se på løjerne.     

Nyd selv billederne. Resultaterne fra 
Skov trial kan ses på dmusport.dk

DRENGEDRØM BLEV 
VIRKELIGHED
Hans Jørn Beck har haft en drøm om et særligt trial siden 
starten af 1970’erne. I år blev drømmen virkelighed

Deltagerne til Skov trial.

http://dmusport.dk/
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Mikkel Brade.

Sektion 5.

25 meter højdeforskel.

Hold øje med ham ’her’ Carl Gammelmark. 

Poul Schjerning på Guzzi.
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PROFILEN

THOMAS STEGEMEJER
FYENS MOTOR SPORT
37 ÅR

Beskæftigelse: Politimand

Kørernummer og klasse: #50  enduro B

Maskine: KTM exc 300 Six Days 2013

Hvor mange år har du kørt enduro´?
-Jeg er i gang med min fjerde sæson. Jeg har ikke tidligere kørt hverken 
cross eller enduro. Jeg har tidligere kørt på gademaskiner.  

Hvad gør enduro til den bedste motorsport for dig?
-Alsidigheden i terrænet og at man ikke kender sporet inden løbet,  så det 
er ens for alle. Ligeledes det skiftende underlag og den lange køretid på 3-4 
timer. Jeg synes, at det er fedt at køre i så mange timer - disponering af løbet 
er vigtigt. Man skal køre klogt.  

Din bedste præstation/fedeste oplevelse? 
-Da jeg i 2013 vandt DM i enduro C og rykkede op i B-klassen. 

Hvordan og hvor ofte træner du? 
-Jeg styrketræner  og løber typisk to gange om ugen. Derudover træner jeg 
på diverse enduro-spor eller crossbane en gang om ugen. Ugerne op til et løb 
træner jeg lidt mere, hvis tiden er til det.   

Hvem er vigtige mennesker for din endurosport i Danmark? 
-Endurosporten i Danmark holdes i gang af få ”fyrtårne”. I mit område er det 
Dan Uno fra Enduro Danmark Vest, der yder en kæmpe indsats i forbindelse 
med fede træninger i nye områder samt afholdelse af DM løbene. 

Hvad er det fedeste enduro-spor? 
-Lige pt. er det det fedeste spor i Juelsminde. Det er en rigtig godt endu-
ro-spor med stejle op- og nedkørsler samt god variation. 

Kan du lide træstammer, bildæk og andre forhindringer? 
-Jeg er ikke til ekstrem enduro, men synes det er fedt med nogle forhindrin-
ger. Vi har f.eks. tidligere i et løb kørt over en gammel bil, hvilket er med til at 
gøre sporten mere publikumsvenlig. 

Hvad er dit mål for 2015? 
-Jeg vil i top ti i alle DM løbene.

DANIEL MØRCH
BØRKOP MOTOR SPORT
25 ÅR

Beskæftigelse: Tømrer

Kørernummer og klasse: #22, enduro A

Maskine: Suzuki  RMZ 450

Hvor mange år har du kørt enduro og lignende sporter?
-Jeg kører nu min anden enduro-sæson, men har kørt cross i fem år og trial i 
tre år. Derudover har jeg sideløbende kørt BMX, cykeltrial og mtb.

Hvad gør enduro til den bedste motorsport for dig?
-Det er da klart alle de uventede forhindringer, som skal forceres for at 
komme fra punkt A til B.

Din bedste præstation/fedeste oplevelse? 
-Kørte sidste år Wild West DM afdeling i Oksbøl, hvor det blev til en 3. plads i 
B-klassen. Det var min fedeste oplevelse.

Hvordan og hvor ofte træner du? 
-Jeg træner, når jeg har lyst og hver gang, vi får mulighed for at køre i 
militært terræn, grusgrav eller privat skov.  Jeg dyrker ikke nogen form for 
konditræning, men jeg holder af og til formen ved lige med downhill/ dirtjump.

Hvem er vigtige mennesker for din sport? 
-Når sporten er så lille, som den er i Danmark, er alle, der gør en frivillig 
indsats i sporten, rigtigt vigtige. Men specielt Dan Uno  og gutterne fra 
Enduro Danmark Vest gør et stort arbejde for sporten, som jeg oplever det i 
Midtjylland. Som mekaniker/ hjælper har jeg Dennis Lund, en god kammerat.

Hvad er det fedeste enduro spor, du har kørt? 
-Det har helt klart været til en træning i øvelsesterrænet Finderup ved Viborg.

Kan du lide træstammer, bildæk og andre forhindringer i enduro 
løb? 
-Som gammel trialkører er det jo et kæmpe ”ja tak” til den slags forhindrin-
ger. Bare lidt synd, vi ikke ser mere af det til løbene. Det hører sig til i enduro, 
synes jeg.

Hvad er dit mål for 2015? 
-Top 5 i A-klassen, og selvfølgelig at få noget godt ræs i løbet af året.



19off track / motorbladet

INSTANT AND PREDICTABLE 4-STROKE POWER
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Please make no attempt to imitate the illustrated riding scenes, always wear protective clothing and observe the applicable provisions of the  
road traffic regulations! The illustrated vehicles may vary in selected details from the production models and some illustrations feature optional  
equipment available at additional cost.

    CONQUER  
 ANY CLIMB  

The KTM 350 EXC-F has everything you need for 
enduro success! As light and agile as a 250 4-stroke 
with broad, tractable power and torque rivalling the 
450 competition. WWW.KTM.COM
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KTM Group Partner

http://www.kiska.com/
http://www.ktm.com/
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foxhead.dk

AH RACING
www.ah-racing.dk
tlf: 24 26 01 90

GG-Teknik
www.gg-teknik.dk
tlf: 51 35 95 58

mx sHop
www.mx-shop.dk
tlf: 60 10 89 42

Cross Center Esbjerg
www.crosscenteresbjerg.dk
tlf: 30 20 51 29

Harry motor
www.harrymotorservice.dk
tlf: 86 42 22 98

West side Racing
www.wsr.dk
tlf: 59 29 13 01

Easymx
www.easymx.dk
tlf: 97 14 97 77

Kaj’s mC
www.kajsmc.dk
tlf: 74 43 63 00

din lokale foxforhandler:

http://www.ah-racing.dk/
http://www.gg-teknik.dk/
http://www.mx-shop.dk/
http://www.crosscenteresbjerg.dk/
http://www.harrymotorservice.dk/
http://www.wsr.dk/
http://www.easymx.dk/
http://www.kajsmc.dk/
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din lokale foxforhandler:

http://foxhead.dk/
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Simon Jespersen gik fra Mini Road Racing-debut til IDM Moto3 på 12 måneder

ET ÅR I RAKETFART
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13-årige Simon Jespersen startede 
sin Road Racing-karriere i 2014 i Mini 
Road Racing-klassen på en Honda 
NSF100. Denne klasse køres typisk på 
gokart-baner på 100ccm motorcykler. 
Simon vandt flere afdelinger i sit debu-
tår og tog dermed det samlede danske 
mesterskab.Et talent, der ikke var til at 
tage fejl af.

Derfor blev der i efteråret 2014, 
med støtte fra Honda Motorcykler i 
Danmark, bestilt en Moto3 Honda 
NSF250 hjem fra Japan, med henblik 
på deltagelse i Det Internationale Tyske 

Mesterskab, IDM. 
IDM Moto3-klassen, der lige-

ledes supporteres af Honda, 
har stor bevågenhed fra 

Dorna, der afvikler VM i 
GP-klasserne, Moto3, 
Moto2 samt MotoGP, 
da det forventes at 
IDM Moto3 vil være 
en udviklingsklasse 

for fremtidige VM-kø-
rere.

Vinteren 2014/2015 blev 
brugt til træning på den 

sydspanske racerbane Circuit de 
Almeria, hvor flere VM-kørere ligeledes 
træner vinteren over. Simon Jesper-
sens talent blev da også bemærket af 
flere af de internationale kørere, og 
bl.a. Johann Zarco, der på nuværende 

tidspunkt fører VM i Moto2, kom med 
gode råd og input.

Som optakt til første afdeling af IDM 
deltog Simon Jespersen i DM i Road 
Racing på Jyllandsringen.

Han vandt i overbevisende stil Mo-
to3-klassen, men ikke nok med det, 
så endte Simon foran en lang række 
deltagere på 600ccm og 1000ccm 
motorcykler - altså cykler med væsent-
lig højere effekt end Moto3-cyklens 
forholdsvis lille 250ccm-motor. 

Den tyske IDM serie startede i slut-
ningen af april med tre dages træning 
op til første afdeling, der blev kørt 
på Lausitzring første weekend i maj. 
Konkurrencen i serien er hård, og der 
er ingen tvivl om at alle, der deltager 
i denne klasse, er kørere med stort 
potentiale. Simons første løb endte 
med en 5. plads. Foran sig havde han 
fire kørere med en del mere erfaring. 
Alle fire har deltaget i IDM forrige år 
eller i den internationale Moriwaki 
250ccm-klasse, der køres sammen 
med World Superbike-serien.

Målsætningen for 2015-sæsonen 
er naturligvis ikke en 5. plads, men 
Simon skal have nogle flere løb ind på 
erfaringskontoen, før der kan sættes 
endelige mål for sæsonen. Men en 
podieplacering er sat som første mål.

ET ÅR I RAKETFART

http://mesterskab.et/
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Svejse arb. Tig og sort jern • Blikkenslager arb
Montage arb . Flis kedel • Biogas anlæg 

Vand og varme 

Speciale: MC Lakering
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PROFILEN

EMIL SACHMANN
FREDERIKSBORG AMTS 
MOTORKLUB
19 ÅR

Team:  Sachmann racing
Kørernummer: 42
Cykelmærke og model:  Kawasaki zx6r

Hvor mange år har du kørt RR? 
-Jeg startede på mini RR for syv år siden på 
Honda nsr 80c
 
Hvad er det bedste ved RR? 
-Den bedste følelse ved RR er, når det er 
lykkes at få cyklen til at spille max! Når den 
gør og reagerer lige nøjagtig, som man beder 
den om. Når det lykkes har man det så sjovt, 
at man ikke kan andet end at vinde... og den 
kombination er det bedste. Og så følelsen af 
kontakten med asfalten på knæ og albue.

Hvor tit træner du?
-Jeg træner så ofte som muligt, for jeg elsker 
at køre og vil gerne af sted lige så snart det 
kan lade sig gøre. I løbet af sommeren bliver 
det gennemsnitligt til to weekender om måne-
den bestående af 3-4 dage af gangen. 

Hvad er din bedste præstation i 2014? 
-I 2014 var den fedeste oplevelse og bedste 
præstation da det lykkedes Mike Kofoed, 
Mads Thomsen og jeg at køre en første-
plads hjem i Zenergys Cannonball Race på 
Knutstorp. 
 
Hvad skal du køre 2015? 
-I 2015 bliver jeg student og lige nu er jeg i 
gang med at læse til eksamen, så race må 
desværre sættes lidt til side for første gang i 
syv år. Men jeg regner stærkt med at komme 
ud og køre alligevel, selvom det ikke bliver til 
en hel sæson. Det må vente til næste år.
 
Hvad er dit mål for 2015? 
-Målet for 2015 er at lære min Kawasaki 
bedre at kende og få sat den op til mig, så jeg 
kan blive rigtig gode venner med den. Således 
at jeg kan starte sæson 2016 hårdt ud og 
forhåbentlig få en succesfuld og hel sæson.

Hvilken oplevelse/præstation ser du 
bedst tilbage på? 
-Dengang jeg kørte mini og drømte om at 
køre med i MotoGP Redbull Rookies Cup. Der 

var ingen, der troede på, at det kunne lade sig 
gøre for sådan en som mig at komme derned 
og deltage. Og desuden havde jeg kun kørt 
mini. Jeg var ligeglad, jeg var 14 år og, hvis 
der ikke var andre, der ville hjælpe måtte, jeg 
jo selv  ansøge. Det lykkedes, og jeg blev invi-
teret derned for at deltage i optagelsesprøven. 
Min fars ansigt, da jeg kom hoppende ud på 
græsplænen, hvor han sad, var det hele værd. 
Han forstod det jo ikke. Men af sted til Spa-
nien og for første gang køre rigtig udenlands 
på Redbull-racere og møde Peter Clifford og 
mange andre, samt at komme igennem første 
testdag og videre til den absolut sidste, hvor 
jeg så blev sorteret fra. Det er absolut det 
største og vendepunktet for mig i min RR-tid.

Hvor tit træner du? 
Rent fysisk er jeg en meget aktiv person og 
jeg træner stort set hver dag. Jeg træner 4-5 
gange i fitness om ugen og dyrker Taekwondo 
to gange om ugen. Jeg skal faktisk gradueres 
til sort bælte denne sommer.
 
Hvad er din ambition med at dyrke RR? 
-At nyde sporten så meget som muligt. Mit 
ønske har altid været at deltage internationalt 
og en dag køre VM. Det er det stadig, men 
realistisk set er der nødt til at være støre 
støtte og opbakning rundt omkring, før det 
kan lade sig gøre. Der er en dyr sportsgren 
og hvis man vil frem og køre stærkt, skal der 
bare mere til. Så lige nu nyder jeg det i fulde 
drag og får kørt så meget som muligt. Så en 
dag, hvis chancen skulle byde sig, vil jeg være 
klar til bedste.

Karrieren kort fortalt?
2009: 3 mini DM (80ccm)
2010: 2 mini DM (80ccm)
2011: 3 NSF 100 cup (Inviteret til Redbull 
MotoGP Rookies cup selection)
2012: 17 ADAC junior cup
2013: 4 SM 125GP (1plads til afdelingen på 
knutstorp)
2014: 1 Zenergys cannonball, Knutstorp. 
(ingen fuld sæson)
2015: 1 Rookie 600cc til første afdeling af 
DM på Jyllandsringen.

ALBERTE  
CAROLINE 
APRILIA  
KROON
AARHUS  
MOTOR KLUB 
22 ÅR

Funktion: Bestyrel-
sesmedlem og tidligere 
kasserer

Har du selv været aktiv 
kører? 
-Nej, men jeg går og leger 
med tanken om snart at 
begynde at køre selv.

Hvilke opgaver laver du 
i din klub/dansk RR? 
-Jeg er med til at planlæg-
ge og afholde løbsarran-
gementer for classic såvel 
som moderne motorcykler. 
Vi har også et godt samar-
bejde med Randers Motor 
Sport og har derfor også 
nogle få motocrossløb på 
deres bane. Ved løbene 
står jeg for sekretariatet, 
præmieoverrækkelse og 
andre praktiske opgaver.

Hvor mange timer 
ugentligt? 
-Det er primært i de man-
ge løbsweekender til både 
RR og MX, at jeg lægger 
mine kræfter.

Hvorfor? 
-Fordi det er en sport, jeg 
holder umådelig meget af. 
I en tid, hvor dansk motor-
sport har svære vilkår, må 
vi stå sammen og få det 
bedste ud af det.

Hvor længe har du 
været aktiv i din klub/
dansk RR? 
-Har været en del af de 
frivillige inden for sporten 
siden jeg fyldte 12 år, så 

det løber efterhånden op i 
omkring 10 år.

Hvorfor startede du 
som frivillig?
- Min familie har kørt 
ræs i flere generationer. 
Sporten har givet os så 
meget – det virker kun 
naturligt at give lidt tilbage 
til den sport, vi holder så 
meget af.

Hvad giver det dig? 
-Den taknemmelighed, 
alle de positive tilken-
degivelser og smil, jeg 
modtager fra kørerne, har 
stor betydning og giver 
motivation til at fortsætte 
arbejdet.

Har I brug for flere 
frivillige? 
-Der er altid brug for 
flere hænder til at løfte de 
mange opgaver.

Hvad kan de få ud af at 
melde sig? 
-Som official er man en 
del af et større fællesskab. 
Man støtter sporten og 
får lov at komme helt tæt 
på og se løbene og opleve 
dramatikken fra første 
parket.

 Benjamin Andersen          Privat

Svejse arb. Tig og sort jern • Blikkenslager arb
Montage arb . Flis kedel • Biogas anlæg 

Vand og varme 

Speciale: MC Lakering
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Bjerringbro BMX var i weekenden fra 
den 5-7. juni vært for European Cup af-
deling 5 og 6. BMX-ryttere i alle aldre 
og klasser fra hele Europa var samlet. 
Og det blev en fantastisk weekend, 
hvor vejret var med klubben, der var 
masser af tilskuere på tribunerne og 
så fik de danske ryttere vist, at de 
kan hamle op med Europas bedste. 

Især i Elite Women og Junior Women 
fik Simone Christensen (EW) med sin 
bronze- og sølvmedalje og Dorte Balle 
(JW) med sine to finalepladser vist, at 
vi i Danmark ligger helt i toppen af den 
europæiske dame-elite.

På herresiden fik landsholdet vist 
BMX-Danmark, at der kun mangler 

små marginaler, før vi er med helt i 
toppen. Især Niklas Laustsen viste ved 
fredagens 5. afdeling, at han er godt 
kørende. Niklas blev nummer fire i 
fredagens finale efter fantastisk race 
hele dagen med flere førstepladser 
i de indledende. Også de andre fra 
landsholdet; Chris Christensen, Jimmi 
Therkelsen og Klaus Bøgh Andresen 
kørte flot, og det var kun uheld, at in-
gen af dem kvalificerede sig til én af de 
to finaler, da der var flere femtepladser 
i semifinalerne. 

CHALLENGE
Efter fredagens og lørdagens 
Junior- og Elite-race var det søndag 
Challenge-klassernes tur. Og igen fik 
Danmark vist, at vi i de yngre årgange 
har mange talentfulde ryttere, men 
også de ældre årgange fik vist rigtig 
god race. På side 27 kan du læse en 
oversigt over alle de danske finalesejre 
i Bjerringbro.

TILFREDS FORMAND
Det var ikke kun på resultatsiden, at 
arrangementet var en succes. Også 
på det organisatoriske niveau forløb 
weekenden optimalt, og det var en 
meget tilfreds formand, Per Varming, 
der kunne evaluere på weekendens 
stævne. 

-Man kan ikke sige andet end at det 
har kørt optimalt. Vi havde ingen for-
sinkelser og meget få styrt på banen. 
Jeg synes, at alting har fungeret, og 
når jeg har gået rundt pladsen, har jeg 
kun set glade ansigter – både hos dem 
der arbejder, men også hos alle dem, 
der sidder på tribunerne. Så det har 
været en kanon weekend, fortæller Per 
Varming og sender en særlig tak afsted 
til dem, der har været frivillige både før 
og under stævnet. 

-Det havde bare ikke kunnet lade sig 
gøre uden alle de frivillige hjælpere. 
Både dem fra klubben, men også alle 
de andre frivillige fra de danske klub-
ber har simpelthen arbejdet så hårdt 
på arrangementet. Det viser bare, at 
når dansk BMX er samlet, så laver vi 
topkvalitets løb, slutter Per Varming.

 Martin Gunnar Thenning          Allan Høgholm

FANTASTISK FLOT 
EUROPEAN CUP
Efter et års forberedelse bød Bjerringbro BMX  5-7. juni  Europas ryttere velkommen til 
5. og 6. afdeling af European Cup. Det blev en weekend, hvor resultater, stemning, vejr 
og arrangement gik op i en højere enhed

WEEKENDEN I VIDEO
Se videoen fra Bjerringbro her 
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PROFILEN

DORTE BALLE 
BMX LIMFJORD 
JUNIOR WOMEN

Hvad synes du om stævnet her i Bjerringbro? 
-Det har været et rigtig godt løb og arrangement. Der har været mange 
store ryttere her og rigtig god race, så det har været fedt. 

Hvad synes du om dine egne præstationer i weekenden? 
-Jeg er lidt træt af, at jeg væltede i finalen om fredagen, men om lørdagen 
var jeg godt tilfreds med min fjerdeplads.  

Har det været fedt at køre på hjemmebane med alle de tilskuere? 
-Ja, det har det. Jeg var lidt overrasket over, hvor mange tilskuere der var. 
Det var rigtig fedt at stå oppe på rampen i finalen og se alle dem der sad 
på tribunerne. Det gav en masse. 

LIZ ØSTERGAARD 
ROSKILDE BMX 
CRUISER 17+ LADIES

Hvad synes du om arrange-
mentet her i Bjerringbro? 
-Det har været rigtig dejligt, og vi 
har været heldige med vejret. Alt 
har fungeret, som det skal og der 
har ikke været nogen problemer. 

Kan du fortælle lidt om, hvor-
dan fællesskabet er til de her 
European Cup-runder? 
-Det er rigtig hyggeligt. Vi hygger 
og taler sammen på alle niveauer 
og i alle aldre. Det er rigtig godt. 
-Vi er jo afsted med hele familien. 
Jeg har tre børn; Oliver, Lydia og 
Emily og en mand som kører BMX, 
så vi er hele familien afsted. Det er 
lidt hårdt arbejde, men vi har gjort 
det i flere år nu, så vi er vant til 
det. Det er næsten hver week-
end, når sæsonen starter i enten 
Danmark eller i udlandet. Det er en 
livstil, vi har, og vi holder os godt i 
form, så vi er glade for det.

Bliver der talt meget BMX 
derhjemme? 
-Ja, det gør der. Vi træner meget. 
Og vi ser meget fjernsyn, når der 
fx er X-games. Min mand og søn 
kører også Freestyle BMX, så 
det handler meget om BMX og 
cykelsport i vores hjem. 

GERT BØRGESEN 
TIDL. FORMAND I 
SKANDERBORG BMX

Hvilken funktion har du haft 
under løbet i weekenden? 
-Jeg har haft til opgave at tage mig 
af al generel teknik – alt fra walkie 
talkie, storskærm, video-streaming, 
lydanlæg, koordinering af DJ’s osv.

Hvordan har eventen været? 
-Den del, som jeg har haft med 
at gøre, synes jeg har været en 
succes. Det er selvfølgelig lidt skuf-
fende med antallet af kørere, men 
ellers har det været rigtig godt - og 
noget vi kan være meget stolte af. 

Har du været med i forberedel-
serne op til løbet? 
-Ja, vi har snakket sammen i nogle 
måneder, og det er så kulmineret 
de sidste 14 dage til én måned med 
bestilling, koordinering osv.

Nu har du jo selv været ude til 
en del europæiske løb qua at 
din søn også kører. Hvad kan vi 
Danmark i forhold til at afholde 
sådanne løb modsat nogle af de 
andre lande? 
-Vi er gode til at have fat i de løse 
ender. Det vil sige, er der væltet et 
lokum, for at sige det lidt firkantet, 
så bliver det ordnet. Det skal ikke 
igennem fire forskellige led for at 
blive løst. Man har en god forståel-
se for, at få problemerne løst rent 
praktisk.  

DANSKE GULDVINDERE VED 
EUROPEAN CUP AFDELING 5 OG 
6 I BJERRINGBRO

Cruiser Women 17+ år 
Sandra Schnoor 
Guld: 5. og 6. afd.

Cruiser 17/29 – 30/39 år 
Klaus Johnsen 
Guld: 5. afd. 

Cruiser 40/44 år 
Martin Askholm 
Guld: 5. og 6. afd.

Cruiser 45+ år 
Mikael Kejlstrup 
Guld: 5. afd. 

Piger 8 år og under 
Eline Dyhre 
Guld: 5. og 6.afd. 

Drenge 9/10 år 
Hjalte Feldt 
Guld: 5. afd. 

Piger 11/12 år 
Mia Christensen 
Guld: 5. og 6. afd. 
Piger 13/14 år 
Malene Kejlstrup 
Guld: 6. afd.  
 
Men 25+ år 
Theis Nordkvist 
Guld: 5. afd.

Men 25+ år 
Mike Kaltoft 
Guld: 6. afd. 

DANSKE FINALISTER I JUNIOR- 
OG ELITE
Junior Women 
Dorte Balle 
Nr. 8 ved 5. afd. og nr. 4 ved 6. afd.

Elite Women 
Simone Christensen 
Nr. 3 ved 5. afd. og nr. 2 ved 6. afd.

Elite Men 
Niklas Laustsen 
Nr. 4 ved 5. afd. 
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BMX-hjulene snurrer, og sporten 
rykker i disse år indenfor i ly for 
vinteren. Dermed er BMX ikke alene en 
sommer-aktivitet, men en helårssport. 
Flere klubber har i de seneste år 
etableret velfungerende træningsfaci-
liteter, som tages i brug i de kolde og 
våde måneder. Eksempelvis klubberne 
i Roskilde, Skanderborg plus det nu 
tre år gamle samarbejde mellem de 
sønderjyske klubber med hal i Taulov – 
en fullsize-bane.
 
Et nyt projekt fra Feldborg ved Viborg 
går ud på mere end det. Klubben 
etablerer en løbsklar bmx-bane i en 
dertilhørende hal med tilskuerpladser, 
klubfaciliteter, omklædning og bad. 
Så vidt muligt skal hallens brugere 
også have glæde af byens traditionelle 
idrætshal. I støbeskeen er en satsning 

på niveau med anlæggene i Man-
chester og Sydfrankrig til 6 mio. kr. I 
pakken er også opbakning fra kommu-
ne og den lokale skole/fritidsordning. 
Bygningen forventes færdig i efteråret 
2015 og den endelige bane menes at 
være køreklar i foråret 2016.

STORE DRØMME
Feldborg BMX slår på, at det er ny-
skabende at give BMX’ere en hal med 
ordentlige forhold, også til omklædning 
og livet omkring klubben. Klubben vil 
både bruge den til træning og stævner.
 
-Når vi får projektet gennemført og 
kørende, vil vi kunne træne hele året 
rundt. Plus at vi kan afholde stævner. 

– I princippet af stor kaliber som en 
landspokal, da det er en fullsize-bane, 

vi sætter i verden, forklarer Kitty Laur-
sen, næstformand i Feldborg-klubben. 
Hun forventer, at klubben kan fast-
holde flere kørere med de indendørs 
faciliteter.
 
-Navnlig de helt unge ryttere regner vi 
med at kunne holde bedre på med den 
hal. Tidligere har vi sendt 10 ryttere på 
vinterpause, hvoraf måske kun tre er 
kommet igen om foråret. Med hallen 
tror vi på, at vi kan få flere i gang igen, 
siger hun. 

-Vi får rammerne om selve kørslen, 
altså et familie-venligt miljø, så også 
forældre og søskende meget bedre 
kan være med på sidelinjen. Sådan 
et miljø fastholder kørerne, supplerer 
næstformanden.

INDE-GATE GIVER POTE
Ronni Lück er en af ankermændene i 
Roskilde BMX satsning på indendørs 
træning, og Lück har flere års erfaring 
og indsigt på kontoen. Han er ikke 
et sekund i tvivl om, at klubbens 
inde-faciliteter virker. Endda på mere 
end et plan:

-Vi etablerede for to år siden mulig-
heden for at køre inde hele vinteren.  
Altså træne fuldt ud året rundt. Den 
nye inde-mulighed er på træningsplan 
med tre ugentlige pas med højt og 
løbs-realistisk tilsnit. Dvs. tidtagning og 
konkurrencebetonede heat, fortæller 
Lück.

Det har gavnet klubben, både på 
kvantitet og kvalitet.

BMX går fra sæsonsport til helårs-aktivitet. Feldborg BMX 
bygger fullsize-bane med tilskuerpladser til 6 mio. kr.

BMX ÅRET RUNDT

Kitty Laursen, Næstformand i Feldborg BMX, ser frem til den nye indendørs BMX-bane i Feldborg.
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BMX ÅRET RUNDT

-Kvantiteten ligger i, at medlemmerne 
ikke længere melder sig ud, når sæso-
nen er forbi. De bliver og træner med 
henblik på den kommende sæson. Nu 
oplever vi endda tilgang i vinterhalv-
året, og det er en åbenlys styrkelse af 
klubben og sporten.

Ronni Lück forklarer, at klubbens 
kørere også er blevet hurtigere straks 
fra sæsonstart. 

-Før var det sådan.... at de typisk 
skulle bruge en måned eller to for at 
finde tilbage til, hvor de slap og kørte 
i efteråret. Det var dengang, forklarer 
klubmanden fra Roskilde.

Ved forsommerens landspokal i Roskil-
de var hjemmebaneklubben mang-
foldig repræsenteret i finaler og på 

præmiepodier – i alle aldre. Det kæder 
Lück direkte sammen med de seneste 
to vintres kontinuerlige helårstræning.

-I én finale var fire af otte kørere fra 
Roskilde BMX, fortæller Lück, der dog 
supplerer med, at også kommunens og 
byens støtte bibringer sit.

POLITISK OPBAKNING
Sportskommisionsformand Hans Storm 
ser også lyst på indekørslen. Han 
bekræfter Ronni Lücks pointer omkring 
fastholdelse og hurtigere kørere.

-Rytterne er bedre straks fra vinteren, 
og det har vi taget konsekvensen af 
ved at flytte DM-terminen to måneder 
frem.

Den justering har den selvforstær-
kende virkning, at rytterne er ekstra 
målrettede i indendørs-perioden.

-Taulov-banen ser jeg som oplagt at 
kæde sammen med Varde BMX succes 
ved DM i ’14. Hos de 15-årige kører 
klubben med både guld og bronze 
(Simon Jensen og Tobias Sølvsten). 
Hos de 12-årige tog Magnus Dyhre fra 
Taulov hjem med titlen. Alle tre kørte 
en vintertræning specifikt rettet mod 
nævnte DM, forklarer Hans Storm. 

Han har endnu til gode at se inden-
dørsfænomenet omsat i international 
medaljeregn.

-Men jeg tror på den. Vi er jo på vej op 
på siden af andre nationer.

LANDSTRÆNER GLÆDER SIG
Helårsudviklingen glæder også lands-
træner Christian Munk Poulsen. Til 
støtte for Feldborgs store satsning med 
en 305 meter lang bane i en decideret 
bmx-hal, siger Poulsen i en samlende 
skrivelse:

-Projektet er en enorm styrkelse af 
dansk talent- og elitearbejde. Den 
betyder, at man vil kunne træne, som 
der gøres udenfor.

Træningshaller som den i Skanderborg har de seneste år forbedret vintersæsonens træning. Nu vil Feldborg skabe indendørs BMX-faciliteter, der er gode nok til at køre konkurrence (arkivfoto).
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PROFILEN

EMIL BREUM
HOLSTED SPEEDWAY 
KLUB
13 ÅR

Hvor tit træner du?
En til to gange om ugen, og så 
løber jeg i weekenderne. Der bli’r 
også tid til lidt fodbold ved siden 
af. Om vinteren er der løb og 
vægttræning.

Hvad er din bedste præstation 
i 2014?
Var med i DM-finalerne og YGT. 
Vandt FritteCup grp. B.

Hvornår startede du med 
speedway? 
I 2008, hvor den kun stod på 
træning

Hvad er det bedste ved speed-
way? 
Spændningen og lugten af benzin.

Hvad er dit mål for 2015?
Top 5 ved DM 

KENNI TRASBORG HANSEN 
SLANGERUP SPEEDWAY 
KLUB
21 ÅR 

Hvor mange år har du kørt speed-
way? 
I sammenlagt 14 å,r men er først i år vendt 
tilbage efter en pause på tre et halvt år.

Hvad er det bedste ved speedway? 
Farten, adrenalinen, spændingen og alle 
de fantastiske mennesker, man møder

Hvor tit træner du? 
Om sommeren bliver det til træning to-tre 
gange om ugen. Alt efter hvor meget, jeg 
får kørt. Om vinteren tre til fem gange om 
ugen. Mest fitness og fodbold.

Hvad er dit mål for 2015? 
Mit mål er at se en forbedring fra gang 
til gang og skrabe en masse erfaring 
sammen. Derudover vil jeg, sammen med 
mit hold, slutte i toppen af 1.division.

Hvad er din ambition med at dyrke 
speedway? 
At nå så langt muligt, men alting tager sin 
tid. Jeg håber at få masser af træning og 
løb, så kommer rutinen tilbage efter den 
lange pause. Forhåbentlig kommer der 
også en masse point... 

SOLVEJ KRONGAARD
GRINDSTED SPEEDWAY KLUB
40 ÅR UNG

Funktion: Bestyrelsesmedlem

Har du selv været aktiv kører? 
Nej har aldrig selv kørt.

Hvilke opgaver laver du? 
Kioskarbejde, rengøring, handler ind, madmor for superligaen (frugt og 
kage), aktivitetsrådet og står på messer, når klubben er repræsenteret.

Hvor mange timer ugentligt? 
Det er meget forskelligt. Mandag kommer der tit varer hjem, tirsdag 
kioskvagt til træning, de onsdage vi har superliga, er jeg der fra kl 8 til 
ca. 22... Ellers også til de andre løb, vi har i klubben i løbet af året.

Hvor længe har du været aktiv i din klub? 
5-6 år

Hvorfor startede du som frivillig? 
Jeg startede som frivillig fordi jeg synes det var spændende og gerne 
ville give klubben en ekstra hånd.

Hvad giver det dig? 
En masse hyggelige timer med dejlige mennesker omkring mig. Det 
giver mig et fællesskab med både børn og voksne, et stort netværk.

Har I brug for flere frivillige? 
Enhver klub har altid brug for flere frivillige

Hvad kan de få ud af at melde sig? 
Masse af hyggetimer, nye bekendtskaber, fællesskabsfølelse, tilfredshed 
og nydelse ved at hjælpe andre.

 Rasmus Therkelsen          Privat

GRAND PRIX-DEBUT I HORSENS
CASA Arena Horsens danner rammen om den syvende afdeling af Speedway 
Grand Prix-serien, der afvikles 8. august kl. 19. Det sker som konsekvens 
af en aftale mellem seriens arrangøren, BSI Speedway, fodboldklubben AC 
Horsens samt Horsens Kommune. 

-Det er fantastisk for Horsens som by, for hele kommunen og regionen, at 
CASA Arena Horsens bliver hele Danmarks nye speedway-hjemmebane i de 
kommende tre år, og vi er meget stolte over, at der skal køres speedway i 
absolut topklasse i Horsens, fortæller AC Horsens adm. direktør Henrik Ravn.

Efter forsommerens tre GP-afdelinger er Nicki Pedersen med helt fremme i 
kampen om VM-trofæet, mens Niels-Kristian Iversen og Michael Jepsen Jen-
sen ligger lidt længere nede i den samlede stilling. Horsens første SGP-afdeling 
er den syvende af seriens i alt 12 løb. Den har fået navnet Kjærgaard Danish 
FIM Speedway Grand Prix og arrangøren forventer omkring 12.500 tilskuere. 
CASA Arena Horsens bliver ifølge aftalen den eneste SGP-adresse på dansk 
grund i de næste tre år.
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Hvad får Rasmus Jensen til at skifte 
sin danske licens ud med en svensk en 
af slagsen? 
”Jeg har valgt at skifte til svensk 
licens, fordi det hele bliver lidt lettere: 
Nu kan jeg køre både eliteserien og 
allsvenskan, og så slipper jeg for at 
køre i England, som giver en masse 
omkostninger og rejser.  Der er mange, 
der kommer til skade derovre, og så 
falder løbene i England tit sammen 
med andre løb,” forklarer han. 

Mens licensen er svensk, er flaget på 
vesten stadig dansk, og da der i april 
måned blev kørt om de danske GP/EM 

pladser i Holsted, var det med Rasmus 
Jensen som deltager. På hjemme-
banen gjorde han det så godt, at det 
blev til plads både ved GP-kvalen og i 
EM-semifinalen. De to eventyr er dog 
overstået for Jensen, der nu kan kon-
centrere sig om sime klubber. Udover 
Holsted i Danmark er det Dackarna og 
Vargarna i Sverige samt Hans Nielsens 
gamle polske klub Polonia Pila. 
 
EM-deltagelsen sluttede med en 11. 
plads i lettiske Daugavpils, hvor det 
blev til 5 point. Det var en bane, hvor 
Rasmus Jensen aldrig havde kørt 
på før, og da træningen blev afbrudt 

grundet regn inden det rette setup var 
fundet, blev det et svært løb. Men det 
kunne være blevet til flere point, blandt 
andet kan det nævnes, at han i tre 
af sine heat blev overhalet på sidste 
omgang. 
 
Abensberg i Tyskland blev endesta-
tionen i GP-kvalen. På en bane stort 
set uden muligheder for overhalinger 
startede det godt med en heatsejr, 
mens det i de fire resterende heat blot 
blev til 3 point. 6 point samlet var lige 
nøjagtig et for lidt til en omkørsel om 
reservepladsen i næste runde. Men 
selvom det ikke blev til videre adgang, 

har Rasmus Jensen fået noget ud af 
deltagelsen: ”Jeg har fået masser af 
erfaring og kørt på to nye baner,” siger 
han. 
 
Dermed er det slut med individuelle 
mesterskabsløb for Rasmus Jensen, 
som ikke kan stille op ved DM og har 
valgt ikke at stille op i det svenske 
mesterskab, selvom det var en mu-
lighed. Nu står dem på klubløb resten 
af sæsonen, og her har han sat sig ét 
stort mål:
”Målet for resten af sæsonen er at 
score masser af point for mine klubber. 
Jeg har ikke så meget mere at køre 

RASMUS JENSEN  
- NU SOM SVENSKER
Holsteds unge B-kører har fra denne sæson valgt at skifte sin danske licens ud med en 
svensk en af slagsen. Som bosat i Sverige kan han køre i både Elitserien og i Allsvenskan
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for individuelt. Vi må se, hvor langt vi 
kan komme med de andre hold. Men 
det store mål er at vinde guld med 
Holsted,” siger han. 
 
Rasmus Jensen er opvokset i Holsted 
og har altid kørt for klubben, hvor han 
som helt ny 500cc-kører tegnede en 
lang kontrakt med klubben - og har 
været fast mand på klubbens ligahold 
siden. Ikke meget tyder på han nogen-
sinde kommer til at køre for en anden 
klub i Danmark.

”Nej, som det ser ud nu, kan jeg ikke 
forestille mig, at jeg kommer til at køre 

for en anden klub end Holsted. Det er 
min barndomsklub og jeg har kørt her 
siden 2001. Det er her, jeg har mine 
venner, fans og familie og så har jeg 
mange sponsorer her i byen. Så det er 
i Holsted jeg hører til” 
 
Med pladsen i Grand Prix-kvalen 
i Abensberg fik Rasmus Jensen 
mulighed for at snuse lidt til de 
indledende runder af det helt store 
indenfor speedway sporten, og det er 
helt sikkert der, han drømmer om at 
komme med engang i fremtiden. Men 
hvornår ser vi den 21-årige Jensen i 
Grand Prix-serien?

”Puha, det gør vi, når jeg en dag 
kvalificerer mig. Mit mål er at køre 
mig til en plads om fem-seks år,” siger 
han, der helst ikke vil stile for højt i 
sine ambitioner: ”at vinde VM er noget 
alle siger, de vil. For mig er målet at 
køre mig i GP-serien og så tager vi den 
derfra.” 
 
I sin sidste sæson som 80cc-kører 
vandt Rasmus Jensen den sværeste 
titel af dem alle, nemlig det danske 
mesterskab. I sin første sæson som 
500cc-kører blev det til en 5. plads 
ved U21DM, og siden blev det til en 
6. plads ved U19EM i Opole. U21VM 

nåede Rasmus Jensen dog aldrig, 
men kan han forsætte udviklingen, ser 
vi ham helt sikkert på den helt store 
scene i fremtiden.  
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I en fjern fortid hentede Danmark guld-
medaljer og sejre, når der kørtes store 
løb på langbanerne både i solo-klas-
sen og med sidevogn rundt omkring i 
Europa. Sådan er det ikke mere, men 
enkelte danskere holder  stædigt fast 
i de to discipliner. For 23-årige Stinus 
Lund lever drømmen om at vinde den 
største titel inden for sidevognssporten 
stadig. 

Stinus Lund er fra Kolding og er 
chauffør på en af Danmarks bare to en 
halv sidevognsekvipager. Chaufføren i 
den anden er sjællandske Tim Larsen, 
mens Stinus far, Villy Lund, gerne er 
aktiv, men mangler en til at indtage 
pladsen i sidevognen.  
 
Onsdag 20. maj blev den danske kval 
i kampen om en plads ved EM-semi-

finalen i Loppersum i Holland kørt i 
Slangerup, og her satte Stinus Lund 
og Mike Frederiksen dagens eneste 
modstander Tim Larsen på plads. 
Dermed skal Lund/Frederiksen til 
Holland. Stinus Lund håber på en plads 
ved EM-finalen, som køres i tyske 
Hertingen. Med tiden drømmer Stinus 
om at kunne vinde EM-finalen. Det 
kræver dog en hel del:

”Min store drøm er at vinde EM en 
dag, men det kræver flere sponsor-
kroner, og så skal jeg træne hårdt og 
smide mine kilo for at komme ned på 
størrelse med mine konkurrenter,” 
siger den 207 cm store Lund, der 
bruger omkring 200.000 kr om året 
på sporten. En stor del af dem er hans 
egne penge. 

DRØMMEN VAR SIDEVOGN
Stinus Lund startede med at køre 
cross, da han var tre år gammel, 
men har altid sagt, at han ville køre 
sidevogn ligesom sin far. Den drøm 
gik i opfyldelse, da han var 15 og fik 
en brugt sidevogn. Han var med det 
samme solgt til sporten, hvor han har 
hentet sine største sejre i det traditi-
onsfulde løb på den 1800 meter lange 
BERGRING i Teterow. To gange er 
blevet til sejr i det store løb, hvor han 
senest i 2014 satte ny banerekord.
”Det er verdens fedeste motorbane; 
den er meget utraditionel, det går 
op og ned og sving til både højre og 
venstre. Mange vil ikke køre på banen, 
men det skal man ikke sige, før man 
har prøvet det. Den er rigtig fed, der 
er over 30.000 tilskuere dernede. 
Men det er ingenting i forhold til for år 
tilbage: I 60’erne var der over 100.000 
mennesker,” fortæller Stinus Lund. 
At sætte banerekord i Teterow bragte 
også en vis lighed i familien, for tidlige-

LANG 
KAMP FOR 
SPORTEN
Få entusiaster holder den stolte danske tradition for langbane 
og sidevognsspeedway i live. Mød en af dem
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Stinus Lund og hans makker Mike Frederiksen (#18) repræsenterer Danmark ved EM for sidevogn i Holland. Ved kvalifikationen kørte to par om pladsen. 

re har far, Villy Lund, haft rekorden på 
samme bane, dog uden nogensinde at 
have vundet løbet. 

DYSTER FREMTID
Med meget få aktive inden for 
langbanesporten og kun Skovbybanen 
ved Haderslev, hvor der kan trænes, 
ser fremtiden ikke lys ud for sporten. 
Stinus Lund påpeger dog, at der er 
muligheder for at komme i gang. ”På 
solofronten skal vi have lokket nogle 
af speedwaykørerne i gang; de skal 
bare hoppe op på en langbanecykel 
og så ud og køre noget stærkere,” 
siger han. Ikke siden Brian Krager 
kørte Grand Prix i de tidlige 00’ere 
har vi haft en dansk deltager helt 
fremme i langbane solo. Der var ellers 
tegning til en kommende stjerne, da 
Peter Juul Larsen i 2013 vandt nogle 
løb i Holland, men han har desværre 
stillet cyklen i garagen igen. Senest 
har Steen Jensen prøvet lykken på 
langbane, hvor han sidste sæson kørte 
VM-semifinale, men han er nu også at 
tælle som tidligere kører. På nuvæ-
rende tidspunkt er kun tre danskere 
aktive: Jacob Nymark, Arne Andersen 
og Steen Larsen. 
 
Skal man i gang med at køre sidevogn 
er der også råd for det: ”Alle kan 
købe en cykel og komme i gang, men 
man skal finde en, der har kontakter, 

så man kan få nogle løb - og så er 
træningsmulighederne begrænsede. 
Vi har kun Skovby, når den er klar at 
træne på, og det er ikke mange af 
speedwaybanerne, hvor vi kan komme 
ud at køre,” siger Stinus Lund. 

STINUS HOLDER VED
Selvom det er dyrt og svært at komme 
ud at køre, regner Stinus Lund med at 
blive i sporten mange år endnu.  
”Vi kører, fordi vi kan lide det og det 
har jeg tænkt mig at blive ved med 
så længe det er muligt,” siger han og 
medgiver, at vilkårene er hårde:
”Mange gange kommer jeg hjem fra 
arbejde i København fredag aften 
og kører direkte til Tyskland eller 
Holland, hvor vi kører løb lørdag. Det 
er endnu værre de gange, vi kører løb 
om søndagen: Så er vi først hjemme 
natten til mandag, og der kan man lige 
nu at pakke en taske og så afsted på 
arbejde. Men jeg forsætter så længe 
lysten er der,” siger han. 

Det er aldrig blevet til en dansk euro-
pamester i sidevogn, men på solosiden 
kan både Ole Olsen og Erik Gundersen 
se tilbage på VM-guld, mens det for 
Kurt W. Petersen blev til en titel som 
europamester. Tiden vil vise, om 
Danmark igen kommer med i toppen af 
den hurtige og fascinerende sport.

Kontakt os for yderligere informationer.

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

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

Nishiki Durago Fat Bike
En unik cykel som er fremstillet af allerhøjeste kvalitet! Cyklen er 
udstyret med hydrauliske skivebremser som giver denne Fat Bike
de bedste køreegenskaber, og stoppeegenskaber overhovedet muligt! 
Kvalitet fra NISHIKI!

Nok den fedeste cykel til alle jer, der ikke skal have det samme som naboen!

Fås i 20" 24" og 26" Priser fra 4999,- til 5999,-

mailto:ulvedal@ulvedal.dk
http://www.ulvedal.dk/
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Weekenden 30-31 maj var Roskilde lavet om til en bybane lige ved Vikinge-
skibsmuseet. Det var et rimeligt godt vejr begge dage, særligt søndag bød på en 
del sol. Mange gamle venner mødte hinanden oppe i vip-veteranteltet med fin 
bespisning og hvad der dertil hører. Bilerne var  selvfølgelig i centrum, men der 
var også mange motorcykler med: alt fra 50 cc til de helt store. Jubilæumsløbet 
havde mange gode heat og omkringkørsler. Banen var ikke så bred, så kørerne 
skulle passe på ikke at blive for vilde. Det store publikum så ud til at nyde alle de 
gode races.

Automobil Sports Klubben Hedeland stod bag arrangementet, hvor publikum 
bl.a. kunne betale sig til en prøvetur i forskellige racerbiler. I samarbejde med 
Sportscar Event blev der kørt et rekordstort beløb ind på 147.000 kroner, som 
blev doneret til børneafdelingen på Roskilde Sygehus.

Roskilde Ring Jubilæumsløb var et tilløbsstykke for motorentusiaster i alle aldre

KLASSISK  
I ROSKILDE
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I anledning af 60-året for åbningsløbet 
på Roskilde Ring er der udgivet en ny 
bog med titlen ”Roskilde Ring – På to 
og fire hjul 1955-62”, skrevet af den 
kendte motorskribent Carsten Frimodt.

Bogen er del 1 af 2, hvor den næste 
må forventes at dække perioden 
1962-68.

Selv om Roskilde Ring kun eksisterede 
i 13 år, står den som det helt store 
fyrtårn over dansk motorsport. Det 
skyldes især to ting – dels at den blev 
åbnet på et tidspunkt, hvor der ikke 
var andre bilbaner i Danmark, dels 
at den var klubdrevet, hvilket gav en 
ganske særlig ånd i og omkring banen. 
Selv om grunden var privatejet, var 
det bilklubben ASK: Automobil Sports 
Klubben og motorcykelklubben ROM: 
Roskilde og Omegns Motorklub, der 
drev banen og stod for alle aktiviteter. 
Denne bog antyder også dette forhold 
– uden dog direkte at beskæftige sig 
med den særlige RR-ånd. Bogen gør 
det heller ikke klart, at der i Roskilde 
Ring æraen opstod en markant mo-
torsportsinteresse i København og på 

Sjælland. Både bil- og motorcykelspor-
ten var domineret af københavnere og 
sjællændere i 1950 og 60’erne.  

ALTID MC MED
Lige siden åbningen 5. juni 1955 
til-og-med 1962, hvor denne bog 
slutter, blev der kørt et stort antal løb 
på Ringen – og stort set hver gang 
var der også motorcykler med. Bogen 
omtaler hvert eneste løb og viser 
programforsider fra dem alle. Af dem 
kan man læse, at det kostede 5 kr. at 
komme ind ved alle løb i åbningsåret, 
og at programmet kostede 1 kr. Der 
blev kørt mindst et løb om måneden 
i sommerhalvåret – i 1956 ni løb fra 
april og helt frem til 21. oktober! Og 
hver gang med tusindtallige tilskuere. 
Højdepunkterne var de to Grand Prix’er 
i 1961 og ’62, hvor der var Formel 1 
opvisninger af flere berømtheder.

Sæson 1962 – og dermed også bogen 
– slutter af med det første rene DM i 
Motocross, som startede en tradition, 
der løb i en årrække, om at sidste afde-
ling af DM blev kørt på Roskilde Ring.

GUF FOR BILISTER
Set med en bilentusiasts øjne må den-
ne bog være en absolut perle. Set med 
motorcykelentusiastens er begejstrin-
gen en anelse mere reserveret. Selv 
om der er masser af MC-billeder, er 
det som om MC-folket bliver behandlet 
lidt som pauseklovne. 

Bogen går aldrig helt i dybden med 
den del af motorsporten. De danske 
motorcykelkørere strømmede til for at 
prøve at køre på asfalt. Det var her, at 
TT-løbene blev introduceret i Danmark. 
Langsomt – meget langsomt – men 
sikkert udviklede løbene sig fra bare 
at være motocross på asfalt til at blive 
rigtige TT-løb. Først mange år efter 
blev udtrykket Road Racing indført i 
Danmark.
Denne udvikling bliver kun sporadisk 
omtalt i bogen, uden at gå helt i dyb-
den med udviklingen.   

Bogen byder på et eldorado af billeder. 
Stor respekt for forfatterens research! 
En meget stor del af billederne stam-
mer fra ’Tüchsen/Preben Knudsens 
Arkiv’. Bag det navn dækker sig den 
i DMU-kredse så velkendte fotograf 
Preben Knudsen, der i sin tid arvede 
KnudTüchsens fotoarkiv.

Uanset de nævnte forbehold, er der 
tale om en guldklump af en dokumen-
tation over denne guldalder i dansk 
motorsport. Man kan kun glæde sig til 
nr. 2 udkommer!

Roskilde Ring – På to og fire hjul 
1955-62 af Carsten Frimodt, 348 kr. 
Forlaget Veterania

Den nok mest grundige historieskrivning om ikonet Roskilde Ring er udkommet. 
Især forfatterens arbejde med at skaffe fakta og billeder er imponerende

LEGENDEN 
AFDÆKKET

Også sidevognsklassen var med i TT-løbene på Roskilde Ring. Her ses under forårsløbet i 

1958 med nr. 6 Aksel Wang Hansen/Preben Storgaard foran nr. 7 Eigil Nielsen/Viggo Johan-

sen og nr. 4 Bob Jensen/Robert Svendsen. Bemærk, at det fortsat, tre år efter åbningen af 

Ringen, er stort set uændrede motocross- og jordbanemaskiner, man kører på.

 Per Østergaard          Preben Knudsens arkiv
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Arne Pander døde i slutningen af maj i 
sit hjem i Kings Lynn i England, 83 år 
gammel. 

Muligvis siger navnet ikke de yngre 
generationer meget, men for de ældre 

dukker mindet op om en stor speed-
waystjerne, der kunne køre lige op 
med, og af og til endda besejre nogle 
af verdens allerbedste kørere.
 
Og mindet om ham er stadig levende 
i England, hvor han fra 1959 til 1968 
var en stjerne på speedwayholdet 
Oxford Cheetahs.

Han blev født i Balle ved Silkeborg og 
døbt Arne Kristensen. Navnet Pander 
antog han først noget senere. Han 
kom i lære som mekaniker på faderens 
motorcykleværksted i Herning. 
 Som 19-årig deltog han 1. juli 1951 i 
sit første motorløb på terrænbanen ved 
Hinge ved Kjellerup. 

I 1953 debuterede han som speed-
waykører på Hem Odde banen ved 
Mossø. Med en højde på kun 166 cm 
og en slank krop var han nærmest født 
til at blive speedwaykører, og han blev 

i 1956 danmarksmester på Selskov 
Speedway og 1958 gentog han bedrif-
ten på Amager Speedway.

På Aarhus travbane vandt han i 1957 
hele to danmarksmesterskaber på 
samme dag, nemlig i 500 cc. special 
og i 250 cc. sportsklassen. Efter 
sejre tre år i træk vandt han i 1958 på 
Charlottenlund travbane den meget 
prestigefyldte Elektrolpokal til ejendom.

1958 var et godt år for ham, og på 
hjemmebanen i Sinding ved Herning 
besejrede han verdensmesteren 
Barry Briggs fra New Zealand og den 
tidligere svenske verdensmester Ove 
Fundin. Hans store ambition var at vin-
de verdensmesterskabet i Speedway, 
og derfor søgte han til England og fik 
kontrakt med klubben i Oxford i 1959, 
hvor han straks fik succes og ofte var 
sit holds topscorer.

Karrieren fik i juli 1961 et alvorligt 
afbræk ved et styrt på banen i Coven-
try, som kostede ham et kraniebrud 
og et langt sygeleje samt hørelsen 
på det ene øre. Han vendte tilbage til 
speedway i april 1962 ved et løb på 
Sindingbanen, hvor 5.000 tilskuere var 
mødt op for at hylde ham.

Og i 1963 var han igen i form til at 
vende tilbage til England, hvor han 
vandt Midland Riders Championship.  
Frem til 1968 fortsatte han karrieren, 
dog ind imellem afbrudt at flere styrt, 
som bl. a. kostede et brækket skinne-
ben og et brækket kraveben. 
 
Efter Oxford kørte han en tid for Poole 
og Halifax, indtil han efter endnu et 
styrt valgte at stoppe  
sin strålende karriere.
 
Søren Kjær

NEKROLOG:  
DANSK SPEEDWAYLEGENDE DØD I ENGLAND

Vesterlundvej 11 • 2730 Herlev
Tlf. 44 94 22 93

www.etrasborg.dk

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

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

BMX

4. juli DM Dragon BMX

29-30. aug. Landspokal 7 + 8 Taulov BMX

23. aug. Sjællands Cup afd. 4 Køge BMX

MOTOCROSS

08 aug. DM Mini, OB, Pige og Dame  Morsø

16. aug. DM-A + B 125 Svendborg

29. aug. Hold DM Kolding

OFF-TRACK

08. aug. NM Trial Rebild TrialSport

09. aug. NM Hold Trial Rebild TrialSport

29. Aug. Sønderjysk Terræncross/DM4 Militære Terræn i 
Søgaard

STARTDATO LØBSNAVN/AFDELING KLUB/STED

Road Racing

15. aug. DM RR Ring Djursland

29. aug. DM RR Jyllandsringen

05. sep. DM Classic Ring Djursland

SPEEDWAY 

4-5. juli FIM Youth Gold Trophy 85 cc Skærbæk

8. aug. FIM VM Speedway Grand Prix 
afd. 7

Horsens

21. aug. DM A 500 cc Slangerup 

29. aug. U21 EM-finale 500 cc Ellingebanen

4. sep. U21 DM-finale 500 cc Brovst

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

Navervej 5
8382 Hinnerup
Tlf: 86 91 12 00

Se vores webshop på: 
www.ktmparts.dk

RACING PRO

VI REPARERER 
ALLE CROSS MÆRKER

Suzuki reservedele fra 1979-2014

Reservedele, tilbehør, 
cylinderservice samt alt hvad du skal 

bruge til cross.

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

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

Sommerudsalg på nye og brugte 
crossmaskiner: 
2. stk. nye Yamaha  2. stk. nye Suzuki 
4. stk. nye Kawasaki  -samt mange brugte 
Ring og få et top tilbud  
- egen import derfor altid billigst.

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

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

TAG EN LEDSAGER ELLER 

KAMMERAT MED OG FÅ 25% 

RABAT PER SÆT!

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

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

Ring på 3940 1050 
eller se mere på 
audiovox.dk

HOS AUDIOVOX FREMSTILLER VI INDIVIDUELLE
KVALITETSHØREVÆRN TIL MC-FOLKET

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

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

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


RING 57 61 82 28

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

Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

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

Reservedele til alle 
Yamaha produkter

Vi har også mange kendte 
kvalitetsmærker på udstyr 
og tilbehør.

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

