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Den nye KX450F er vores stærkeste og hurtigste motocross cykel nogensinde, 
og den giver dig de bedste chancer for at nå til tops! Med sin KX DNA er 
linjen lagt; flere kræfter og bedre control. Justerbar køreposition, ultra smalt 
stel, samt opdateringer på affjedring og motor gør valget let – vil du på podiet 
er KX det rigtige valg, bare spørg Stefan Kjer Olsen!

Kærsgaard Motorservice
Odensevej 4
4200 Slagelse
28 78 43 11

E.S. Teknik
Skolegade 30
6670 Holsted
75 39 28 38

Basballe Cross Center
Kølbakken 9, Grønfeld
8400 Ebeltoft
86 36 53 64

KMS Kukkonen Mx Service
Rogenstrupvej 2
8831 Løgstrup
60 25 62 94

Easy Store ApS
Lupinvej 5
9500 Hobro
97 14 97 77

KX450F kr: 62.995 KX250F kr: 58.995 KX85,høj kr: 35.995 
KX85,lav kr: 33.995 KX65 kr: 26.995 KLX110 kr: 21.995 
+ leveringsomkostninger kr. 1.500,-

Se mere på www.kawasaki.dk *Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
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Forsidefoto: Motocross of Nations 
2015. Foto: Mikkel Wendelbo #591

DMU kan se tilbage på en flot sæson 
og rigtig mange flotte sportslige resul-
tater og oplevelser gennem året.
Der er for alvor kommet gang i talent-
udviklingen indenfor de flest grene 
gennem de senere år, og resultaterne 
begynder også at komme. Desuden 
er der kommet mere opmærksomhed 
fra medierne og udlandet omkring de 
flotte danske præstationer.

Speedway har traditionen tro leveret 
utrolig mange flotte resultater allerede 
nu, og vi mangler jo fortsat afgørelsen 
af VM-medaljerne. Allerede nu kan 
vi nævne et par af de mange flotte 
resultater: Anders Thomsen Individuelt 
VM U21 Sølv og EM U-21 Guld; Mikkel 
Michelsen Individuelt VM U21 Bronze, 
Nikolaj Jakobsen Individuelt EM U21 
Sølv, Mads Hansen FIM 250cc World 
Cup Sølv og Guld i FIM 250cc Long 

Track World Cup, Christian Thaysen 
Guld I FIM YGT 85cc og Jonas Seifert 
Sølv I FIM YGT 85cc.

I BMX er Simone Christensen jo 
fyrtårnet for rigtig mange BMX-kørere 
og andre eliteudøvere. Fantastisk flotte 
resultater i 2015 med bronze i VM og 
sølv i EM samt en flot guldmedalje i 
European Games. 2016 bliver året, 
hvor vi alle skal følge Simone og forhå-
bentlig yderligere én BMX-kører til OL.

I Motocross har de unge danske kørere 
også for alvor markeret sig i 2015. 
Bastian Bøgh Damm tog bronze i FIM 
Junior MotoCross VM 85cc og sølv i 
EM 85cc - en fantastisk flot præstati-
on. Samtidig har vi et par danske unge 
kørere, som for alvor har markeret sig 
gennem året. Blandt andet med en 
5-årig kontrakt med KTM til Mikkel 

Haarup – så også her er der store 
forventninger i de kommende år.

I trial er der også begyndt at komme 
resultater fra de unge kørere, som på 
relativ kort sigt kan give medaljer i 
EM. Endelig er dragraceren Frederik 
Schack næsten flyvende. Han tog 
igen i år et Europamesterskab og slog 
rekorden på distancen 201 m.

Denne succes er jo ikke noget som 
sker ”over night,” men er resultat 
af et langt forløb, hvor indsatsen og 
resultaterne løbende er blevet drøftet 
og justeret. Sådan bliver det også 
fremover. Mange nye tiltag bliver lavet, 
og i et tæt samarbejde med Team 
Danmark og de mange trænere skal 
der fortsat tages mange beslutninger i 
de kommende år for konstant at blive 
bedre og udvikle nye talenter. For at 

skabe den kommende elite, som for 
alvor skal blande sig i toppen af EM, 
VM og OL.

Tak for en fantastisk sæson, som har 
givet os alle mange store oplevelser og 
ikke mindst bekræftet, at vi også kan 
være med til at kæmpe om toppla-
ceringerne. Og der skal ikke herske 
tvivl om, at vi vil se topplaceringer i de 
kommende år.

Leder: En flot sæson
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Med venlig hilsen
DMU-formand, 
Jørgen Bitsch
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fact: 

• Vidste du, at www.dmusport.dk indtil videre er blevet besøgt 
næsten en halv million gange i 2015? Sportsundersiderne og 
løbskalenderen er det, DMU’s brugere oftest klikker på. 

• Vidste du, at der til den individuelle DM Finale i speedway 
i Slangerup var i gennemsnit 60.000 tv-seere og i peak-
perioden 100.200? Til DM Hold Superfinalen i Munkebo var der 
i gennemsnit 50.000 seere og i peak-perioden 89.000.

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

KLUBTRÆNER 1 I HØJ KURS
Deltagerlisten til Klubtræner 1-uddannelsen vidner om, at der er stor interesse for at blive klubtræner i DMU. Hele 57 tilmeldinger 
har DMU modtaget til Klubtræner 1-uddannelsen. For at imødekomme efterspørgslen har DMU derfor oprettet to hold i stedet for 
blot et enkelt i den kommende kursussæson. 

De to hold vil følges ad med et fælles weekendmodul i Holstebro d. 8.-10. januar 2016. Det andet og sidste weekendmodul er 
grenspecifikt og vil finde sted i foråret 2016. 

http://www.dmusport.dk/
http://www.dmusport.dk/
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Hvis ikke, er der hjælp at hente. Oven på sommerens 
populære kassererkurser tilbyder DMU nemlig endnu 
en omgang kurser, der sætter fokus på klubbernes 
økonomi og regnskab.

Kurserne er målrettet klubformænd og klubkasserere 
og vil blandt andet handle om DMU’s medlemssy-
stem (FS), medlemskabsadministration via siden 

klubmedlemskab.dmusport.dk, registrering og 
rapportering til DMU, DIF og kommunen samt regler 
vedrørende SKAT, moms og revision.

Kassererkurserne afholdes i Randers d. 18. novem-
ber og i Brøndby d. 25. november. Du kan stadig nå 
at tilmelde dig. Tilmelding koster 150 kr. og skal ske 
via Kursusportalen.

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

83 Synes godt om
dmusportFIM SGP10 i Stockholm Friends Arena 

lørdag aften - Niels-Kristian Iversen atter på 
skamlen i Sverige - på billedet fra skamlen 

ses kørerne i gang med at forevige i selfie foto 
- 1 @twoffinden - 2 @greghancock45 - 3 @

doniversen

51 Synes godt om 
dmusportDen sidste uge har stået på trial for 
Sofie Sørensen som har været i Spanien for at 
deltage i træning, VM afdeling for kvinder og 
hold VM. Det var et hårdt løb for Sofie, hvilket 

har givet god motivation og ide om hvad der skal 
trænes på inden de næste udenlandske løb.

42 Synes godt om
dmusport I Fanzone ved @speedwaygp er der 

blandt andet en konkurrence, hvor du skal 
afmontere baghjulet på en speedwaymaskine og 
montere det igen. Kresten Knudsen var hurtigst, 
da han gjorde det på 30,10 sek. Han vandt en 

DMU FairPlaymedalje for det.

52 Synes godt om
dmusportEfter en aktiv trial sæson med en 

masse træning og mange løb rundt omkring i 
verden er Mikkel Brade blevet Svensk Mester i 

junior klassen! ? Flot klaret og godt kæmpet mod 
de svenske drenge!

BLIV SKARP PÅ DMU HJEMME 
FRA SOFAEN
Har du prøvet de første online kurser på DMU’s e-le-
arningplatform Uddannelsesportalen? Bliv klogere på 
DMU’s organisation, medlemssystemet eller Alment 
Reglement – mens du sidder hjemme i sofaen med 
en kop kaffe. 

I løbet af vinteren 2015/2016 vil e-learning blive 
implementeret i en række af DMU’s officialuddan-
nelser. Der vil derfor blive rig mulighed for at stifte 
bekendtskab med den nye undervisningsform i de 
kommende måneder – men hvis du er nysgerrig, kan 
du tage et online kursus allerede i dag. 

Styr på klubbens 
økonomi og regnskab?

Scan QR-koden og log ind på 
DMU’s Uddannelsesportal med 
dit licensID og kode til medlems-
systemet. 

http://klubmedlemskab.dmusport.dk/
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Anders Thomsen kørte sig i begyndel-
sen af sæsonen i U21VM-serien for 
første gang. Det skete, da han vandt 
VM-semifinalen i Zarnovica, Slovaki-
et, foran stærke navne som Bartosz 
Zmarzlik og Aleksandr Lokataev. 
Med tre rigtig gode finaler, der gav to 
fjerdepladser og en andenplads, kunne 
han køre sig til en VM-semifinale, men 
først efter omkørsel med landsman-
den Mikkel Michelsen. Desværre for 
spændingen udgik Mikkel Michelsen i 

samme øjeblik som startsnoren gik op, 
og så kunne Thomsen tage sølvme-
daljen. 
 
”At jeg får sølv ved VM betyder rigtig 
meget: det gør at klubberne ude i 
Europa kender mig og det vil give mig 
nogle gode kontrakter rundt omkring. 
Og så giver det en vis sikkerhed i frem-
tiden at være med helt fremme, når der 
skal laves sponsorater og aftaler med 
klubber,” siger han.

Som sagt var det første gang Anders 
Thomsen deltog ved U21VM men 
det er der en ganske særlig grund til: 
”Jamen det er første gang, jeg har haft 
mulighed for at deltage. De andre år 
har jeg været skadet og ikke kunnet 
stille op.” Skader har der været nok af 
for Thomsen, som blandt andet i ren 
og skær glæde over en heatsejr kørte 
på baghjul over målstregen og styrtede 
- med to brækkede arme til følge.  
 

Mens det for mange var overraskende, 
at Anders Thomsen kørte sig til en 
medalje ved U21VM kom det ikke som 
nogen stor overraskelse for ham selv. 
”Jeg havde sat næsen op efter at få 
medaljer og det var et mål for mig, 
selvfølgelig skal man da tro på det, 
ellers er der jo ingen grund til at stille 
op,” siger han 
 
En anden stor triumf hentede han i 
august måned i Silkeborg, hvor det 

SNART KLAR 
TIL GRAND PRIX
Den unge Fynbo Anders Thomsen har haft en forrygende sæson med et EM, DM med Munkebo 
og en, for mange, overraskende sølvmedalje ved U21VM. Thomsen er ikke selv overrasket

http://foto-schmidt.dk/
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blev til en titel som europamester. Den 
kom på trods af, at der så sent som 
dagen før var tvivl om, hvorvidt han 
ville kunne stille op pga. en skade. 
Skaden forhindrede ham dog ikke i 
at tage sejren. ”Jeg er mindst lige så 
glad for den titel, som jeg er for mit VM 
sølv- Det er godt at have på min CV og 
igen er det noget, sponsorerne ligger 
mærke til” 
 
Den sidste store triumf kom, da han 
sammen med Munkebo vandt Dansk 
Metal Speedway League på den meget 
udskældte hjemmebane ”Jeg vil ikke 
sige, jeg havde regnet med guld, men 

det var vildt. Vi har kun været i ligaen 
tre år, det er en fed følelse også fordi 
jeg har kørt der stort set altid,” fortæl-
ler Anders Thomsen.

MANGE TILBUD
Det ligger da også allerede fast, at 
Thomsen bliver i Munkebo i den kom-
mende sæson. 

”Jeg havde mange tilbud, men Mun-
kebo er min klub, det er lokalt og mine 

sponsorer bliver behandlet godt, så det 
var aldrig aktuelt at skifte væk fra klub-
ben,” siger han. Der er endnu ikke helt 
klarhed over, hvilke andre klubber, han 
skal køre for i udlandet, men Thomsen 
vil da gerne dele lidt tanker om den 
kommende sæson med Motorbladets 
læsere:
”Jeg kan godt afsløre, jeg i Sverige 
skal køre i Elitserien, men jeg må ikke 
sige hvor endnu. I Polen ligger det ikke 
helt fast endnu, men jeg har tilbud fra 
Ekstraliga, men ved ikke helt om det er 
det rigtige. Jeg vil gerne tage tingene 
et skridt af gangen og vil gerne have 
noget succes. Men det er helt sikkert, 

at det bliver mindst den næstbedste 
række i Polen i næste sæson,” siger 
han. 
 
Mod slutningen af sæsonen var 
Anders Thomsen pludselig tilbage i 
den britiske liga for Peterborough og 
der mangler da heller ikke tilbud for 
den kommende sæson: ”Jeg har fået 
nogle rigtig godt tilbud fra elite league 
klubber, men jeg er ikke sikker på det 
bliver aktuelt for mig at skulle derover 

næste år. Jeg har i år kørt i Tyskland, 
og det gør jeg også næste sæson. Men 
jeg ved ikke hvor endnu.”

SLUTTER U21 MED VM
I slutningen af oktober (efter redaktio-
nens slutning) går turen til Australien, 
hvor U21-landsholdet skal forsøge at 
hente VM-guld. Blandt modstanderne 
er et stærkt polsk hold, og her lover 
Anders Thomsen dansk succes: ”Polen 
er rigtig stærke, men vi har et bedre 
sammenhold og vi har holdet til at 
vinde. Jeg tror på det, selvfølgelig 
vinder vi.” 
 

Netop løbet i Australien bliver også An-
ders Thomsens sidste U21-løb. Næste 
år er han senior, og han har allerede 
sat sig mål for både den kommende 
sæson og fremtiden.

”Mine mål for den kommende sæson 
er at komme med i Anders Sechers 
elitetrup, og så vil jeg meget gerne 
kvalificere mig til GP kval runderne og 
selvfølgelig også EM. Desuden vil jeg 
da rigtig gerne hente en DM medalje: 

I år var jeg med i toppen i semifinalen, 
så næste år vil jeg gerne med i toppen 
i finalen.” 
 
På den længere bane er målene endnu 
større for den altid smilende fynbo: 
”Jeg skal være en stabil Grand Prix 
kører inden for tre-fire år, og så vil jeg 
være en god kører for mine klubber,” 
siger han. 
 
Det obligatoriske spørgsmål om, hvor-
når Anders Thomsen bliver verdens-
mester, bliver besvaret koldt og roligt: 
”Det vil tiden vise, men det er ikke min 
tur endnu.” 

Kun fremtiden kan vise om de høje 
mål bliver nået, men kan han forsætte 
den udvikling, han har haft gennem 
de senere sæsoner, så er det bestemt 
ikke umuligt, at vi en dag ser Anders 
Thomsen på det øverste trin ved en 
GP-afdeling og som samlet mester. 
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* Renovering af Cykler og Motorer * Personlig vejledning og Setup på cykler * 
                                        SERVICE HOS OS, EN SELVFØLGE! 

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

Husk at få din motor renoveret her efter endt sæson,
så den er klar til race i 2016. Vi har over 25 års erfaring,
med motor service, som giver dig sikkerhed for en top 
serviceret motor. Ring for et uforpligtende tilbud! 

Renovering af din speedway motor
50 - 80cc

PROFILEN

KASPER KOLDSGAARD 
KLUB: 1. DIVISION ESBJERG  
MOTORSPORT 
ALDER: 18 ÅR 
Hvor mange år har du kørt speedway? 8 år  
Hvad er det bedste ved speedway? Det absolut bedste er spændingen, farten og det adrenalinboost, man får.
Hvad er din bedste præstation i 2015? Har ærligt talt haft en sløj sæson, men har dog fået nogle pokaler med til en række træningsløb og et enkelt klubme-
sterskab.
Hvor tit træner du? Jeg træner speedway ca. en gang om ugen ved siden af løbene i sæsonen. Sommer/vinter? Styrketræning i sommersæsonen består 
mest af konditiontræning så meget det er muligt ved siden af skole og speedway (ca. 2-3 gange om ugen). I vintersæsonen er det mere muskeltræning, også så 
meget det er muligt (ca. 3 gange om ugen). Desuden går jeg til boksning.
Hvad er dit mål for 2016? Målet er at opsamle så meget viden som muligt, udbygge min kørestil, og få en masse erfaring, og her ud fra levere gode resulta-
ter i 1. division samt at køre en række udenlandske løb. Hvad er din ambition med at dyrke speedway? Jeg vil være den bedste.

VIVI JEPSEN
KLUB: HERNING SPEEDWAY KLUB
ALDER: 40 ÅR UNG
Funktion: Speedwaydommer /mentor ligesom jeg også er aktiv ved Nat-
teravnene i nattelivet ved siden af speedwayen.
Har du selv været aktiv kører? Nej. 
Hvilke opgaver laver du af frivilligt arbejde i din klub/dansk SPW? 
Holdleder, står for officials, giver licens.
Hvor mange timer ugentligt? Er på banen tre gange i ugen, så nogen 
timer bliver det da til.
Hvorfor? Jeg elsker sporten: Man er én stor familie og hele min familie er i 
sporten.
Hvor længe har du været aktiv i din klub/dansk SPW? 14 år.
Hvorfor startede du som frivillig? Fordi min søn Casper A Jepsen starte-
de til speedway og kørte i mange år. Nu er han mekaniker for Nikolaj Busk.
Hvad giver det dig? En masse positive oplevelser og nye bekendtskaber.
Har I brug for flere frivillige? JA! Der er altid brug for flere frivillige, og det 
tror jeg, der er brug for generelt i alle klubber.
Hvad kan de få ud af at melde sig? En masse positive oplevelser og nye 
venner/kammerater.

mailto:ulvedal@ulvedal.dk
http://www.ulvedal.dk/
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PATRICK KRUSE
KLUB: GLUMSØ SPEEDWAY
ALDER: 8 ÅR.
Hvor tit træner du? Sommer/vinter? Jeg træner speedway to gange 
om ugen i sommerhalvåret, og derudover div. holdløb og individuelle løb. 
Om vinteren går jeg til gymnastik og har spillet lidt håndbold.
Hvad er din bedste præstation i 2015? I 2015 vandt jeg opstartslø-
bet i Fredericia i foråret og blev dansk mester med Glumsøs 50cc hold i 
2.div.
Hvornår startede du med speedway? Jeg startede med at køre 
speedway i 2012 som fireårig.
Hvad er det bedste ved speedway? Det bedste ved speedway er at 
komme ud på banen og race og hygge med de andre kørere.
Hvad er dit mål for 2016? I slutningen af i år har jeg aflagt baneprøve 
til 85cc og deltaget i Anne Holms talentløb som yngste kører, så i 2016 
skal far og jeg have et læreår på den nye maskine, og måske deltage i 
lidt 3.div løb.
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EFTERÅRS 
TILBUD
TILBUD PÅ UDSTYR GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES. 
HARD PARTS TILBUD GÆLDER ULTIMO NOVEMBER 2015

FOX INSTINCT*                                                                *(GAMMEL MODEL)

FØLG OS PÅ 
FB: EASYMX DANMARK
INSTA: EASYMXOFFICIAL  

EASYMX.DK

PRO AIR FILTER DENICOL KÆDESPRAY

PUTOLINE PUT OFF BIKE CLEANER

JAX METALS GEARPEDAL

JAX METALS BENZIN OVERLØBSSLANGEFOX REGNJAKKE

FOX BØRNE REGNJAKKE

EASYMX PARAPLY 

FOX & SHIFT 2015*
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JAX METALS BREMSE- OG KOBLINGSGREB 

JAX METALS FORGAFFEL UDLUFTER SÆT 99,- 

299,- 

579,- 
JAX METALS BREMSEPEDAL

MOTO PRO SKAMMEL LIFTTHOR REGNJAKKE 399,- 249,- 

THOR RATCHET CROSS STØVLER1.249,- 

THOR BLISS STØVLER 1.099,- 

THOR VERGE CROSSHJELM 1.699,- 

http://easymx.dk/
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Motocross of Nations 2015 blev en episk begivenhed imellem de franske bakker, 
hvor det danske hold kæmpede for Dannebrog. Motorbladet var med på sidelinjen

FOR FOLK OG 
FÆDRELAND
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Et sted på spidsen af historiens vinge-
sus. Om nogen. Selve motocross-spor-
tens vugge. Motocross of Nations for 
de officielle – Motocross des Nations, 
med stumme s’er og hele balladen, for 
dem der er mere traditionelle. Siden 
1940’erne har MXoN været åstedet for 
styrkeprøven imellem nationer i mo-
tocross – giganternes kamp. En scene, 
der har leveret flere heltebilleder og 
uforglemmelige scener, end Hollywood 
kommer til.

Sportens største har slået deres folder 
her, og Chamberlain Trofæet har efter-
hånden kravlet op til toppen af listen 
over hvilke ædelmetaller, crosskørere 
helst vil bringe hjem til kaminhylden. 
Hvert år valfarter tusindvis af menne-
sker til for at være en del af verdens 
største motocross-fest. 

Årets udgave var henlagt til det bakke-
de landskab sydvest for Paris, den 

legendariske scene i Ernée. En 
bane klasket så billedskønt op ad 
en bakkeskråning, at selv uden 

motorcykler på banen kan en gammel 
crosskarl blive let om hjertet 

bare ved synet. Lidt uden-
for Ernée-by – et sted 

med stendiger og 
forskelligfarvede 
mursten, så det 
er en Jørgen 
Leth-kommen-
tar værdigt 
– ligger den. 
Med opkørs-
ler, nedkørsler, 
tekniske sekti-
oner og fransk 

dialekt til alle, 
der måtte være til 

den slags. De lokale 

værter kvidrer deres sprog til alle, der 
vil høre, og selvom det er ren volapyk 
for undertegnede, så er deres iver en 
salut værd. Efter timevis af kø-kørsel 
for bare at komme ind i ryttergården, 
er franske råb og skænderi et dejligt 
afbræk. 

For når først man er på plads til et 
Motocross of Nations, så bliver man 
klar over, hvor fantastisk det er. Alver-
dens flag flagrer for vinden, slagsange 
gjalder allerede og en polak med en 
motor fra en Fiat 127 monteret direkte 
på en sækkevogn skaber atmosfære 
over hele terrænet. 35 nationer på 
startlisten, og fra alle afkroge af 
verden var de kommet til Frankrig. 
Japan, Venezuela, Israel, Marokko og 
selvfølgelig gamle Danmark – blandt 
andre. For en sprogtosse som mig var 
alle de mange dialekter interessante. 
Motocross er universets sprog, har jeg 
altid ment. Noget der bliver testet til 
fulde i ryttergården til MXoN – og som 
i alle aspekter holder vand. Glade, smi-
lende og jublende mennesker havde 
indtaget Ernée.

Det danske hold var igen klar til at tage 
kampen op imod verdenseliten, men 
Nikolaj Larsen, Stefan Kjer Olsen og 
Thomas Kjer Olsen, har prøvet lidt af 
hvert. Og drengene var klar til at give 
deres bedste for kongerigets ære. Før-
ste forhindring var kvalifikationen om 
lørdagen, der efter en kold start endte 
som en affære badet i den franske sol. 
Kvalifikationen til MXoN er afgørende 
for adgangen til søndagens A-finale. 
De 19 bedste går direkte videre og 
styrer fri af B-finalen. Her gælder det 
om at have det laveste antal point, som 
udgøres af den placering, den enkelte 
kører får i heatet. Tre individuelle kval-
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heat skulle der køres, og danskerne 
gik til opgaven med krum hals. Det 
rakte til en placering som nr. 16 og en 
direkte kvalifikation. 

Om søndagen tælles pointene på 
samme måde, men vinderen af 
Motocross of Nations findes igennem 
tre heat med hver af holdets to kørere 
til start ad gangen. Allerede lørdag 
tegnede der sig et billede af en duel 
imellem de franske værter og holdet 
med mest virak omkring sig, nemlig 
det amerikanske. En duel, som det 
ikke lod til, at andre kunne blande 
sig i. De gæve danskere jagtede dog 
sensationen. Nikolaj og Thomas var i 
ilden i dagens første heat. 80.000 gale 
mennesker var på lægterne. Spæn-
dingen hang så tykt over banen, at 
den næsten kunne skæres. Desværre 
startede kampen dårligt for de danske 
krigere. Et styrt. En skadet skulder. Og 
så måtte Thomas trække sig på første 
omgang. Nikolaj kæmpede videre og 
kom hjem med en placering som nr. 
28 over mål. Ikke ideelt, men banen og 
konkurrencen skød med skarpt imod 
kørerne i rødt og hvidt. 

Thomas var tvivlsom helt indtil starten 
af andet heat, men med storebror 
Stefan med sig på bommen bed det 
danske stjernefrø tænderne sammen 
og holdt ud. En plads som nr. 17 kom 
han afsted med, trods et uheld i star-
ten. Stefan Kjer Olsen kom hjem lige 
udenfor top 20, med en plads som nr. 
21. Som så mange gange før skulle det 
hele derfor afgøres i det sidste heat. 
Nikolaj og Stefan i ilden og tusindvis af 
franskmænd på deres tæer. 

Braget fra startbommen til MXoNs 
tredje heat og noget, der kan høres 
verden rundt. Øjnene på stilke, neglene 
imellem tænderne. 

Nikolaj kørte igennem sidste heats 
begivenheder som nr. 23, imens 
Stefan kom hjem som nr. 29. Det rakte 
til en placering som nr. 15 for Danmark 
i det stærke felt. De store vindere blev 

de franske værter, der med Romain 
Febvre, Marvin Musquin og Gautier 
Paulin kunne fejre anden triumf i træk. 
Bleu, blanc, rouge vejrede over Ernée. 
Marseillaisen gjaldede. Afspærringer 
og hegn blev slået ned. Stemningen 
alene kunne have blæst en omkuld.

Motocross of Nations 2015 endte med 
at blive et af de minder, der altid vil stå 
brændt fast i erindringen. For festen, 
for farverne og som altid for en mand-
folkeindsats af de danske drenge.
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701 SUPERMOTO
The all-new 701 SUPERMOTO marks Husqvarna Motorcycles’ bold return to the street. Ride into the  
future on a thrillingly simple, innovative, high-tech and stylish new street bike that is unlike any before it.  
The new Husqvarna 701 SUPERMOTO captures the very essence of riding and will be available at  
Husqvarna Motorcycles authorised dealers from November 2015.

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.
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www.husqvarna-motorcycles.com

AT DEALERS NOVEMBER 2015

http://www.husqvarna-motorcycles.com/
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MOTOCROSS  |  ENDURO  |  STREETWEAR
24mx.dk | info@24mx.dk | 89 88 41 00

789 kr 789 kr2.125 kr 2.125 kr 1.019 kr 649 kr
ACERBIS BOMBSHELL RØD ACERBIS BOMBSHELL SORT BØRN ONE ATOM GRØN-LILA

Alpinestars Fluid Pro er en fleksibel, CE-godkendt 
knæbeskyttelse med kraftfulde hængsler som støtter og 
beskytter mod overstræknings skader. Beskyttelsen er let, 
ventileret og meget tilpasselig for en personlig og sikker 
pasform. 

ALPINESTARS FLUID PRO HVID

2.199 kr

949 kr

ALPINESTARS 
RACER BRAAP 
RØD-BLÅ-HVID

1.315 kr

Sublimeret grafik bevarer farverne ved vask!

3.144 kr

-62% -62% -36%

349 kr 359 kr399 kr 509 kr

RAVEN STRIKE URBAN CAMO RAVEN STRIKE BLACK ROLL-OFF DOBBELT 
LINSE

FOX AIRSPC BØRN FORZAKEN

249 kr

SPÆNDEBÅND 
24MX

629 kr 99 kr

3.399 kr

DÆKMASKINE 
PROWORKS

DÆKJERN 
PROWORKS 
PRO 270 MM

BENZINDREVET
HØJTRYKSRENSER 
PROWORKS 150BAR

4.249 kr

829 kr

-29%
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Casper Honoré Holm har kørt quad 
siden han var ni år gammel – og kørte 
sit første løb da han var 10. I dag er 
han 17 år og kæmper iblandt de bed-
ste i Danmark og Tyskland. To serier, 
som han henholdsvis håbede at vinde 
og slutte i top 5 i. Men man kommer 
ikke sovende til titler i quadsporten, og 
derfor ligger der også meget træning 
og planlægning bag.

Casper Holm: ”Op til crosssæsonen 
trænede jeg 6-8 gange om ugen for 
at blive klar klar. Jeg lavede mange 
forskellige former for motion, som for 
eksempel løb, cykling på vej, cykling 
i skov, svømning, styrketræning og 
boksetræning. Da sæsonen startede, 
begyndte jeg at træne 5 gange plus 1 
gang på maskinen om ugen. Så jeg har 
gjort meget for at komme i den bedste 
fysiske form jeg kunne.”

En grundform, der indtil videre har 
bragt Casper helt op i toppen af 
tabellerne, både nord og syd for den 
sønderjyske grænse. Men hvordan er 
det så gået? Vi spurgte Casper direkte.

MB: Hvordan er din sæson gået indtil 
videre: 

Casper Holm: ”Min sæson er gået 
over al forventning. Jeg startede min 
danske sæson med at vinde det første 
løb med 2 heat sejre i Børkop. Til 2. 
afdeling i Hadsund vandt jeg det første 
heat, men i andet heat lavede jeg en 
fejl i starten, styrtede og måtte udgå. 
Til 3. afdeling blev jeg 2’er i første 
heat og 1’er i andet heat. 4. afdeling 
var et vådt løb i Randers. Jeg kom 
for sent ned til starten, så jeg måtte 
ikke stille til start. Derfor tabte jeg 
også 25 point der. I 2. heat blev jeg 
2’er. Det betød, at jeg her halsede lidt 
efter i den samlede stilling. 5. afdeling 
i Haderslev gik ikke som det skulle. 
Banen startede med at være rigtig våd, 
så jeg droppede træningen og kvalen. 
Jeg endte som vinder på dagen, men 
jeg var ikke helt tilfreds. 6. afdeling var 
i Møldrup, hvor jeg havde en fantastisk 
dag. Jeg vandt begge heat med over 
en halv omgang i begge heat. Nu 
venter syvende afdeling i det fjerne.

Den tyske sæson er gået bedre end jeg 
kunne forestille mig! Til 1. afdeling var 
jeg dog lidt på udebane. Jeg kom ned 
til en hård, hård bane i sydvest-Tysk-
land. Men jeg kom alligevel afsted med 
en 3. plads. Til 2. afdeling var jeg lidt 
mere på hjemmebane. Vi lå meget tæt 
i kvalen. I første heat kom jeg ikke så 
godt fra start, men der var tumult i 
andet sving og derfor kom jeg ud som 
5’er. Jeg fik kørt mig op på en anden-
plads. I andet heat tog jeg starten og 
vandt! Det betød min første sejr i det 
tyske mesterskab nogensinde. Til 3. 
afdeling fik jeg en andenplads i første 
heat og en tredjeplads i andet heat. 4. 
afdeling var på en ren sandbane - det 
jeg er bedst til. Og det kastede endnu 
en sejr af sig! 5. afdeling gik også 
godt. Jeg vandt begge heat for første 
gang. 6. afdeling gik knap så godt, 
hvor jeg blev 4’er og 8’er. Syvende og 
sidste afdeling gik heller ikke godt. Jeg 
blev 5’er i første heat og 5’er i andet. 
Jeg endte derfor på en andenplads 
samlet på hele året, så til slut kunne 
jeg ikke være andet end tilfreds.

MB: Hvad lyder målsætningerne på i 
2016? 

Casper Holm: ”Jeg går efter at blive 
tysk mester næste sæson. Det er den 
eneste målsætning jeg har til næste 
år.”

MB: Hvordan vil du træne for at nå de 
mål? 

Casper Holm: ”Jeg vil gøre det sam-
me som jeg har gjort i år. Jeg vil være 
seriøs og målrettet, og sørge for at 
gøre mit hjemmearbejde ordentligt.”

MB: Hvad er det bedste ved quadspor-
ten – og hvorfor folk skal komme ud af 
busken og se noget mere quad?

Casper Holm: ”Det skal de, fordi 
quad er en utrolig spændende sport 
- og alle vil føle sig velkomne. Der er 
nemlig rigtig mange tiltalende ting ved 
sporten og miljøet! Men det bedste 
ved quadsporten er at få det hele til at 
spille. En anden ting er sammenholdet. 
Der er ikke nogen, som er mere end 
andre. Alle betyder noget i quadspor-
ten og føler sig velkomne. Det er helt 
sikkert det bedste.”

 Mikkel Wendelboe #591      Jesper G. Larsen m.fl.

OVER AL 
FORVENTNING
Unge Casper Holm fra Herning Motocross har indtil videre haft 
en virkelig god sæson i Quad. Vi fik en status fra på 2015

http://m.fl/
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PROFILEN

AMANDA #6
AMANDA STORM
MOTORCYKEL CLUBBEN SVEND-
BORG (MCS)
Maskine: Honda CR250F
”Jeg startede med at køre knallertcross i 2004, 
og derfra startede jeg så i DMU på en almindelig 
maskine i 2009. Det bedste ved motocross er 
helt sikkert, at man lærer så meget om sig selv. 
Det kan være svært at beskrive, men det er helt 
mit liv. For at blive god nytter det ikke kun at 
blive trænet. Du skal selv overveje og justere de 
værktøjer, du får, så du selv kan arbejde med 
dem og bruge dem i praksis. Der er ikke én 
opskrift på at blive en god kører. Det er også mit 
mål for 2016. 2015 er jo dårligt slut, men mit 
mål er altid at blive bedre.”

MATHIAS #738
MATHIAS JØRGENSEN
VESTJYSK MOTOCROSS CLUB 
(VMCC)
Alder: 19 år
Maskine: Suzuki RM-Z250
”Jeg har kørt motocross siden jeg var 5 år 
gammel, hvor jeg startede på en Yamaha 
PW50. Nu træner jeg to-tre gange om ugen, 
og om vinteren en enkelt gang om ugen. Det 
bedste ved motocross er, at jeg lægger alle 
tanker til side, og kun fokuserer og tænker 
på at køre, når jeg sidder på maskinen. Den 
frihed det er at køre er helt speciel. Det bed-
ste minde, jeg har med min motocross, var 
dengang jeg kørte 85cc og fik lov at deltage i 
Europamesterskabet i 85cc.”

OLIVER #81
OLIVER SCHMIDT
ÅRHUS MOTOR KLUB (AMK)
Alder: 16 år
Maskine: KTM 250SXf/KTM 300 Six Days
”Det fedeste ved motocross er helt sikkert den 
spænding, man oplever, når man holder bag ved 
startbommen og 5-sekunders skiltet bliver vendt. 
Jeg synes også det er rigtig fedt, at selvom man er 
konkurrenter på banen, så er der et godt sammen-
hold og kammeratskab udenfor. Mit bedste minde 
med motocross? Jeg synes, jeg har haft så mange 
fantastiske oplevelser med sporten. Så det er svært 
at vælge en bestemt ud. Forhåbentlig kommer der 
mange flere. Næste sæson er mit mål at blive i top 10 
i B-DM og samtidig blive Danmarksmester i enduro!”

1399,- 

  Tilbud indtil           
15.September 
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Untitled-3   1 8-10-2015   15:52:36

I speedway har fairplayambassadør 
Kenni Larsen overrakt en fairplayme-
dalje til 80cc-køreren Benjamin Basso, 
som til DM-løbet på Korsløkkebanen 
både kørte utroligt fair på banen og 
generelt var en rigtig god kammerat 
igennem hele dagen – på og uden for 
banen.

I trial har fairplayambassadør Thomas 
Pedersen givet en fairplaymedalje til 
Søren Overby, som henover sommeren 
har gjort et stort stykke arbejde for at 
højne det sociale element af trænin-
gerne med grill og fokus på samvær og 
hygge i Hårup.

I enduro har DMU uddelt en fairplay-
medalje til junior-køreren Sylvester 
Grønager, som under DM-afdelingen i 
Hedeland stoppede for at reparere en 
markeringsstrimmel, som han var kørt 
ind i. Ikke alle vælger at følge reglerne, 
men Sylvester gjorde og sendte 
dermed et flot signal til alle DMU’s 
kørere om, at det selvfølgelig et vigtigt 

at vinde, men ikke med snyd.

I motocross har Nikolaj Larsen givet 
en fairplaymedalje til Mathias Gryning, 
som var med til at give sin trænings-
makker og største konkurrent, Nichlas 
Bjerregaard, lufttur efter sidstnævnte 
vandt det danske mesterskab. Mathias 
Gryning var før denne sæson en af 
favoritterne til det danske mesterskab, 
men da Nichlas Bjerregaard endte 
med at snuppe titlen, skiftede Mathias 
hurtigt fra konkurrent til bare at være 
en god kammerat og udviste dermed 
god fairplay-ånd. Nikolaj Larsen har 
samtidig indstillet Mathias Gryning til 
årets FairPlayer ved Dansk Motorsport 
Award.

DMU vælger ligesom sidste år to Fair-
Play-episoder eller -personer ud, som 
sammen med DASU’s to FairPlay-ind-
slag er nominerede til det store Dansk 
Motorsport Award, der afholdes den 4. 
februar i Herning.

Fairplaymedaljer i speedway, 
trial, enduro og motocross

Speedwaykøreren Benjamin Basso modtog for nylig en fairplaymedalje fra DMU.



24 off track / motorbladet  Søren Brahe      Jens Ulrik Nielsen / Foto 7200 / Privat

Hvert år må nogle af os i motorcykel-
sporten en tur i gruset. De fleste gange 
rejser vi os op, retter måske lige styret, 
vrider et greb på plads og kører videre. 
Nogle gange er vi ømme i kroppen et 
par dage… Men nogle gange skal der 
mere til at blive køreklar igen. 

45-årige Søren Reinhard har kørt 
enduro på konkurrenceniveau i fire år. 

Som en af de erfarne A-kørere havde 
han store og spændende planer for 
sæsonen, men tog et styrt til årets 
anden DM-afdeling. På trods af skaden 
kæmpede Vordingborgkøreren, der kø-
rer KTM 300 exc, for at nå sæsonens 
største mål, som var at gennemføre Six 
Days - ISDE i Slovakiet i september. Og 
der var noget at stile efter, for Six Days 
er er som de Olympiske Lege for en-

durosporten. Her mødes alle de bedste 
landshold og klubhold i to klasser. 

Hvilke skader har du tidligere fået 
i sporten?
-Jeg oplevede et brækket kraveben 
samt tre ribben i 2012. Det var lige 
inden det største holdløb International 
Six Days, som jeg var tilmeldt.

Hvad skete der til anden DM 
afdeling 31. maj 2015 til Wild West 
i Oksbøl?
-Puha.. Jeg havde spist og drukket helt 
efter bogen. Så alt var som det skulle 
være... Starten gik som den skulle, 
havde lagt en plan om at lade de andre 
køre, falde lidt tilbage og prøve at få 
en rytme i det tunge sand og måske 
langsomt komme frem igen. Det gik 

TILBAGE 
TIL START
Han brækkede kravebenet, brystbenet, ryggen og otte ribben i foråret.  
Endurokøreren Søren Reinhard mente alligevel, at han var ved at være klar. Det var han bare ikke

(Fortsættes side 26)
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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.

MODERN EFI 4-STROKE MUSCLE IN A NIMBLE CHASSIS

The agility and lightness of a 250 4-stroke meets
impressive 450-class power and torque. Stand back
for nobody with the ultimate enduro race weapon!
WW.KTM.COM

     ATTACK  
 WITH CONFIDENCE  
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KTM Group Partner

http://www.kiska.com/
http://ww.ktm.com/
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også fint, lige indtil jeg synes det gik 
pissegodt. Så den skulle have fuld 
gas... og det fik den.

Jeg husker, at det gik stærkt. Jeg 
kom ned i en fordybning, hvor styret 
eller maskinen pakkede sig sammen 
og på vej op var den ude af kurs. Den 
landede så på tværs af retningen, og 
så måtte jeg af.. Jeg husker tydeligt, 
at jeg tænkte FUCK, det kommer til at 
gøre ondt. 

Jeg fik slået luften ud, og der gik mega 
lang tid, inden det kom tilbage. Sad 
krøllet sammen og blev ved med at 
tænke: luften kommer om lidt. Så kom 
Oliver Anderson (B-kører, red.) og hjalp 
mig. Jeg tænkte, at jeg lige skulle have 
fem minutter også køre igen. Men 
...ejjj den gik ikke. Blev faktisk ked af 

det, for alt var gået fuldstædigt efter 
planen, som var lagt hjemme fra. 

Førstehjælperne kørte mig i en 4WD 
tilbage i pitten til min bil. Jeg troede, 
at jeg bare lige skulle vente, til løbet 
var forbi. Men fuck, hvor det begyndte 
at gøre ondt. De gode førstehjælpere 
ringede 112. Jeg havde alt udstyr på, 
som vi skal have. I dag er jeg super 
glad for, at jeg havde min Leatt nakke-
krave på. Det viste sig nemlig senere, 
at min styrthjelm var revnet i kanten 
ved nakken. Jeg tænker, at min nakke 
ville have været brækket, hvis jeg ikke 
havde haft kraven på…

Lægens dom lød på: Brækket bryst-
ben, brækket kraveben, otte brækkede 
ribben og brud på en ryghvirvel.

Hvad fik dig til at holde fast i 
planen om at køre Six Days efter 
styrtet?
-Vi havde tilmeldt os i vinteren 2014-
2015. Jeg holdt fast i planen, fordi 
Six Days er et af de allerstørste løb og 
jeg var tilmeldt et hold. Jeg ville ikke 
skuffe de andre.

Hvordan genoptrænede du?
-Jeg fik ikke gjort meget andet end 
at løbe- og cykeltræne. Presset på 
tid valgte jeg ikke at benytte mig af 
genoptræning ved fysioterapeut.

Det voldsomme styrt ved Wild West Enduro gik hårdt ud over Søren Reinhards helbred. I dag har han stadig problemer efter skaden. 

Søren Reinhard fem dage efter sit voldsom-

me styrt.

Søren Reinhard ved ISDE 2012. Her holdt han til fjerdedagen på et dansk hold. I år ville han gå hele vejen trods kaotiske forberedelser pga. 

en alvorlig skade.

(fortsat fra side 24)
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Hvad var din personlige test for at 
føle dig klar til Six Days?
-Et to dages løb i tysk mesterskab i 
byen Burg. Det gik som det skulle, men 
var i fladt terræn.

Six Days er jo som Olympiske Lege 
for enduro kørere. Hvilke udfordringer 
ventede ved Six Days? 

-I Slovakiet ventede 7,5 timers kørsel 
de første fem dage og ca. 275 km. 
pr. dag med seks specialprøver pr. 
dag og ”kun” fire timer den sjette dag. 
Jeg troede, at når vi skulle køre så 
mange km hver dag, måtte der være 
en del transportstrækninger, som 
ville være nemme. Men der tog jeg 
fejl. Det var sygt, så lange og stejle 
op- og nedkørsler, vi skulle passere. 
De var så glatte, at det ikke var mig, 
der bestemte, hvor jeg skulle køre. Jeg 
havde aldrig kørt eller trænet i noget så 
slemt - ikke engang i Toscana, hvor jeg 
har været nogle gange.

Hvad følte du var gået galt ift. at 
blive klar? Mentalt, køreteknisk 
og fysisk?
-Ved jeg ikke helt. Men jeg ved nu, at 
det var helt forkert at stille op, så kort 
tid efter en skade af den kaliber. Noget 

har vist sig ikke at være helt på plads i 
nakken. Jeg mærker stadig svimmel-
hed, og har ikke fuld styrke eller ner-
vekontrol til almindelige armbøjninger.

Et par uger senere skulle du have fun-
geret som træner til DMU breddetræ-
ning og væltede tidligt på dagen med 
et par bøjede ribben til følge. Hvilke 
tanker fløj derefter gennem hovedet?

-Fire stk. bøjede/trykkede/brækket. Nu 
må det stoppe.. hvad f--- laver jeg og 
hvordan kan jeg vælte der???

Hvad er din plan for nu at blive 
rigtig klar på at køre igen og hvad 
tid har du sat af til det?
-Mindst 6 måneder. Jeg skal til læge-
undersøgelser med min nakke og ryg, 
for det er ikke, som det skal være. Jeg 
bliver tit svimmel... Kan lige nå at blive 
klar til første DM 2016 :-)

Var det bare kroppen, som ikke 
havde styrke, smidighed og udhol-
denhed i Slovakiet, eller manglede 
der teknisk træning på maskinen 
- eller var du bange?
-Det var lidt af det hele.. Jo, bange tror 
jeg faktisk, jeg var. Det var bare ikke 
sjovt og jeg følte bestemt, at jeg var 

forkert på den… Jeg kørte bestemt 
ikke med den teknik og det fokus, som 
jeg har lært… Min træning var nærme-
re de 10 timer end de 150 timer, som 
havde været optimal forberedelse til et 
stort løb.

Hvad vil du give af gode råd, hvis 
du senere hører om en konkurren-
ce endurokører, der har slået en 
kolbøtte i stil med din?
-Giv jer rigtig god tid til at komme i 
form igen. Vær sikker på, I er klar både 
fysisk og mentalt.

Hvad har din familie sagt? dine 
kolleger? dine enduro venner?
-De siger, at jeg skal stoppe, og om jeg 
ikke er bange for at komme rigtigt galt 

af sted. Men jeg stopper ikke endnu… 
Man kan jo komme galt afsted alle 
steder. Og mine endurovenner forstår 
bedre, at jeg vil tilbage i sporten.

Har du mest lyst til at holde dig 
helt væk fra sporten til du er 
køreklar - eller kommer du og 
kigger til træning og f.eks. sidste 
DM afdeling?
-Jeg holder mig bestemt ikke væk. Jeg 
skal ud på vores enduro spor på fredag 
og have en arbejdsdag. Jeg har lovet 
at hjælpe enduro øst med det sidste 
DM - med at lave sporet og hjælpe på 
dagen. Jeg er også i fuld gang med 
at lave DM på Kulsbjerg i april 2016. 
Tænker på sporten non stop…
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Kobberø
BLIK OG VVS

BLIK • VARMEPUMPER • VARME • SANITET

Kontakt: Lars Kobberø
Sundgade 60 • 6400 Sønderborg

Tlf. 40 27 66 81 • kobberoblik@stofanet.dk

TILBUD
Panasonic luft/luft NE9PKE varmepumpe
Pris færdig monteret på væg:  
Vi monterer over hele landet Fra kr. 9.995,-00

mailto:kobberoblik@stofanet.dk
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KØB DIN BILLET NU OG FÅ EARLY BIRD RABAT!!!  

BAJERE & BIKSEMAD
TA´ MED TIL PRE-PARTY

PRIS PR. PERS.  295,-
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Tre års kørsel, tre års guldmedaljer. Team Schack Racing er suveræn i sin klasse

EM-GULD 
FOR TREDJE 
GANG

Team Schack Racing har gjort det 
igen. Teamet, der blev startet i 2013, 
vandt Europamesterskabet i klassen 
Super Twin Top Gas i debutåret og 
2014. I foråret 2015 solgte teamet 
cyklen og indkøbte en ny og hurtigere 
motorcykel i Frankrig. Den nye motor-
cykel er en specialbygget amerikansk 
racer med 2,7 liter s&s-motor.

Det har betydet, at Frederik Schack og 
resten af teamet har taget sin tredje 
EM-guldmedalje i træk i indeværende 
år. Metallet kom i hus i årets andensid-
ste afdeling.

Team Schacks rekorder i klassen blev kørt på årets sidste afdeling i Malmø.

Allerede i andensidste afdeling af Super Twin Top Gas-serien sidst i august kunne team 

Schack tage EM-medaljen.

-Vi har kørt en masse personlige 
rekorder i år på 402m, men den 
bedste rekord er en ny super twin 
topgas rekord på 201 m, som blev 
kørt på 4,594 sekunder og 239 km/t. 
Desuden tog vi en rekord på 60 fod 
på 1,07 sekunder, siger Johan Juel 
Jensen, der er holdets mekaniker og 
computermand.

Uover Frederik Schack og Johan Juel 
Jensen består Team Schack Racing 
af René Kirkhoff Hansen, der ejer 
motorcyklen og er mekaniker på den 
samt de to altmuligmænd Preben og 
Mathias.
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HER KUNNE DIN 
ANNONCE VÆRE!
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På septembers sidste weekend skulle 
der kåres danmarksmestre i tre klas-
ser: Moto 3, Supersport 600 & konge-
klassen Superbike. Derudover skulle 
der kåres cupvindere i klasserne, 
Moto4, 5 Rookie 600 & Rookie 1000.

Det har været en fantastisk sæson, 
med masser af god race og live tv 
dækning af Supersport & Superbike-
løbene. Konceptet i år har været at 
køre samme weekend som bilerne 
kører deres DTC-mesterskab. Dette 
har resulteret i, at der til augustløbet 
på Jyllandsringen var 11.000 tilskuere 
forbi den jyske bane og se både biler 
og motorcykler levere fantastisk race.

SUPERBIKE
I Superbikeklassen stod det klart fra 
første løb, at stortalentet Alex Schacht 
på sin lækre Ducati 1199 Panigale så 
utrolig stærk ud. Han vandt de første to 
løb suverænt, først da DM-feltet kom 
på Djursland måtte han se sig slået af 
et andet ungt talent, Simon Tirsgaard, 
som vandt begge løb med Alex på en 
2. plads i begge løb. De sidste fire løb 
vandt Alex igen suverænt og kunne 
sikre sig mesterskabet allerede inden 
de sidste to løb.

SUPERSPORT 600
I Supersport 600 var der tæt kamp om 
1. pladsen helt op til det sidste løb. 
Både Søren Jæger, Frans Thor Jakob-
sen og Steven Tirsgaard var på den 
øverste plads af podiet i denne sæson. 
Især de to sidstnævnte kæmpede om 
titlen indtil sidste løb på Jyllandsrin-
gen, hvor den erfarne Steven Tirsgaard 
på sin Kawasaki ZX6R trak det 
længste strå og kunne modtage årets 
guldmedalje. 

MOTO3 – NY TALENTKLASSE
Moto3 er den nye klasse i DM-serien. 
Her kan man stille op på en 250 cc 4 
takt racer eller en 125 cc 2 takt racer. 
Klassen er lavet for at finde talenterne 
fra miniklasserne og introducere dem 
til de større klasser, og netop talenter 
har der været. Især kan nævnes den 
unge Simon Jespersen: Han vandt 7 
løb ud af 7 mulige. Sidste år blev han 
danmarksmester i 100 cc mini og i år 
i 250 cc Moto3. Det bliver spændende 
at se, hvad fremtiden bringer. Simon 
Jespersen er allerede nu blevet spået 
en stor fremtid og har deltaget i nogle 
løb i den tyske IDM Moto3 serie.

NÆSTE ÅRS OPRYKKERE
Supportklasserne Rookie600, 
Rookie1000 & Moto4,5 har fået kåret 
cupvindere:
Moto 4,5 – Carsten Svendsen
Rookie 600 - Emil Sachmann
Rookie 1000 – Ulrich Hansen 

Det skal blive spændende at se, 
hvordan disse kørere kan klare sig i de 
hårde A-klasser næste år, 

OPRYKKERCUPPEN
Netop oprykkere er der også en cup 
for. Det kan være hårdt at rykke op 
fra Rookie til Supersport & superbike, 
derfor præmieres den bedst placerede 
oprykker. 

Oprykkercup 1000 – DE bedst 
placerede var Lars Nielsen på sin 
Suzuki Gsxr 1000. Lars var den bedst 
placerede oprykker i alle de løb, han 
stillede til start i.

Oprykkercup 600 – Den bedst 
placerede var det unge talent Danny 
Raavad på sin Honda CBR 600 RR. 
Ligesom Lars var Danny den hurtigste 

oprykker i alle de løb, han stillede op 
i. Han har endda været så hurtig, at 
han kunne køre med helt oppe foran 
i supersport 600-feltet og scorede to 
podieplaceringer mod de noget mere 
erfarne kørere. 

BONUSOPLEVELSE
I år har der været et samarbejde 
mellem DMU og det Hollandske KNMV. 
Det resulterede i, at de danske Super-
bike-kørere i april kørte en afdeling 
af DM sammen med de hollandske 
Superbike-kørere på Racerbanen 
Assen, samme weekend som World 
Superbike. 

De danske Supersport 600-kørere 
var på Assen i juni og køre en afdeling 
sammen med de hollandske Super-
sport 600-kørere. Denne afdeling blev 
kørt samme weekend som MotoGP 
stjernerne kørte deres Hollandske 
GP, hvilket betød omkring 40.000 
tilskuere. Det var en stor oplevelse for 
kørerne at se, hvordan de professionel-
le kørere og teams arbejder.

DE NYE DANMARKS- 
MESTRE ER FUNDET
Jyllandsringen lagde den 26-27. september asfalt til et finalebrag i Roadracing
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PROFILEN

BERTRAM STRØMBERG
12 ÅR - KØRER U13
ROSKILDE BMX

Cykel: Redline
År i BMX: 3 1/2
Bedste bedrift i 2015: Vundet Landspokalen 
samlet
Mål for 2016: Genvinde Landspokalen eller/og 
DM
Det bedste ved BMX: Adrenalinsuset i feltet
Ambition på sigt: OL i 2024

KLAUS BØGH ANDRESEN
28 ÅR
CPH BMX
Cykel: Harve Clutsh Carbon.
År i BMX: 24 sæsonner. 
Bedste præstation i ’15: Deltagelse i European 
Games og de to podieplaceringer i c1. 
Mål for ’16: VM-kval + OL-kval. 
Træningsfrekvens: 10-12 gange om ugen.
Hvad er det bedste ved BMX: At sporten har så 
mange aspekter. 
Min ambition: At gøre en god figur i eliteklassen 
og repræsentere Danmark og mine sponsorer på 
en positiv måde.

6

Motorcykler • Udstyr  • Reservedele

ASGER GARDEZI AGGERGAARD
7 ÅR
ROSKILDE BMX  
(STARTEDE I TREKRONER BMX)

Cykel: Redline
År i BMX: 4 år (et med licens)
Bedste bedrift i 2015: DM sølv & SM guld
Mål for 2016: DM guld
Det bedste ved BMX: Den høje fart, de mange 
tricks og spændingen lige inden gaten falder, når 
højtalerne siger: ”riders watch the gate” - DET er 
bare FEDT!! Og at man kan få gode venner
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BMX 24/7

TJELE I TAL
Pt. 100 elever. Heraf kører 26 
BMX, 22 skater og 11 kører på 
løbehjul

Tjele har kørt linjen for BMX, 
skate og løbehjul siden 2006

Skolen er 25 år

BMX fylder alt for Christian Munk Poulsen. Han opnår balance med to halvtidsstillinger 

– en på Tjele Efterskole og en som landstræner
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Christian Munk Poulsen deler sin 
arbejdstid ligeligt mellem lærergernin-
gen på Tjele Efterskole og opgaverne 
som landstræner for BMX-sporten. 
Fællesnævneren er unge mennesker 
med hang til ekstremsport, freesty-
le-universet og udvikling.

-Baggrunden for at jeg dobbeltjobber 
er, at mulighederne for arbejdstiden 
svarede til halvdagsjob begge steder, 
forklarer han til MOTORBLADET.
-I jobbeskrivelserne er der ikke 
forbindelse mellem de to jobs, men i 
praksis er der det jo så alligevel, når 
nu min uge er stykket sammen af de 
to halvtidsstillinger. Begge indenfor 
BMX, fortæller den Silkeborg-baserede 
BMX-blæksprutte. 

Han oplever sig som BMX-mand 24/7. 
Lige såvel som han på Tjele oplever 
sig lidt som skolens trækplaster for 
de BMX-orienterede elever. BMX er 
linjefag på Tjele Efterskole og endda 
skolens største. 

UDVIKLING OG INDSIGT
Christian Munk Poulsens engagement 
og udvikling i sporten angår ikke alene 
de unge mennesker, men også ham 
selv.

-Jeg opholder mig på Tjele dagen i 
gennem, og det giver mig indsigt i, 

hvad der rører sig, og hvad der optager 
unge mennesker. Altså primært det 
menneskelige. Det udvikler mig pæ-
dagogisk, hvilket er er et must begge 
steder. Den faglighed har jeg ikke med 
i min oprindelige uddannelsesmæssige 
rygsæk. Men jeg lærer det og udvikler 
det, fortæller han.

Christian Munk Poulsen beskriver sin 
voksende pædagogiske indsigt som 
en bonus i landsholdsarbejdet, hvor 
kørerne måske nok er endnu mere 
afgrænsede og fokuserede på deres 
BMX. Men landsholdsrytterne er også 
unge mennesker og mange af dem er 
nogenlunde samme sted i livet som 
efterskoleeleverne. 

DEDIKATION OG FOKUS
Omvendt, mener Christian Munk Poul-
sen, er der også noget at vinde: 

-Landsholdsrytternes eksemplariske 
fokus kan han trække med over til 
Tjele-eleverne – det er jo ingen skade 
til for store teenagere at kende til, siger 
Christian Munk Poulsen. 

I øvrigt er der mange lighedspunkter 
i begges årshjul. Christian Munk 
Poulsen har fra landsholdet en masse 
kendskab til det og kan derfor rulle det 
også for Tjele-eleverne.

Over for MOTORBLADET understreger 
han, at Tjeles og hans udgangspunktet 
på efterskolen IKKE er elitekørernes 
tankegang og minutiøse livsstil, men at 
give de store teenagere en helhed af 
et spændende, lærerigt og udviklende 
år. Der er fokus på det fede år og på at 
nyde det i fulde drag. 

-Jeg gør det tydeligt for efterskole-
eleverne, at jeg ikke forventer, at de 
træner 20 timer BMX om ugen. Men 
en del gør det så alligevel. Dem sparrer 
jeg så med ud fra min eliteviden, siger 
BMX-dobbeltagenten. 

På Tjele er BMX’en taget til i omfang 
efter den spæde start i 2006. I dag er 

BMX paraplybetegnelsen for alle spor-
tens niche-discipliner og ikke racing 
alene. Det ser han til gavn for sporten 
på skolen – og til gavn for eleverne.

-Det, tror jeg, gør det meget stabilt 
på Tjele. Det er godt udadtil, da det 
tiltrækker bredere, men også indadtil, 
da de to undergenrer kan vekselvirke. 
Det er godt, hvis eleverne kan lege 
på cyklerne og lege sig ud i hjørnerne 
af begge discipliner. Det gør dem 
meget fortrolige med cyklerne, farten, 
muligheder og umulighederne, slutter 
Christian Munk Poulsen.
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MX RUNDER FLERE 
SKARPE HJØRNER
Da DMU’s Historisk Udvalg oprettede historie-portalen under dmusport.dk, 
opdagede man, at der var to jubilæer at fejre i 2015. DM i Motocross fylder 
60 år og DM i Sidevognscross 50 år. Det skulle fejres

MX1 60 ÅR
På selve dagen for sidste afdeling 
af DM i MX holdt Historisk Udvalg et 
mestermøde på en kro i nærheden af 
Nybølbanen. Alle mestre gennem de 
60 år var inviteret. Gennem årene er 
der kørt om 168 mesterskaber, som 
er vundet af 55 forskellige kørere. Af 
disse er 6 afdøde. 

I alt 22 tidligere mestre mødte op. 
Der var masser af gensynsglæde og 
genopfriskning af gamle minder og 
kampe. Nogle var svære at genkende 

- og andre så ud som de gjorde for 20, 
30 eller 40 år siden.

Efter mestermødet kørte alle til DM-af-
slutningen på Nybøl, hvor Sønderborg 
Motor Club var så venlige at give frikort 
til de gamle mestre. Som markering 
af jubilæet var der udsat et flot sølvfad 
til årets mester i MX1, som i direkte 
historisk linje kan føres tilbage til 
500cc, der indledte DM i Motocross i 
1955. Fadet blev overrakt til den bedst 
placerede dansker, Stefan Kjer Olsen, 
af den ældste deltager i mestermødet, 

Palle Høst Andersen, der var mester i 
500cc i 1959 og ’61.

SIDEVOGNS-DM 50 ÅR
Også sidevognskørerne holdt et 
mestermøde i forbindelse med 
sidste afdeling af DM. De 50 danske 
mesterskaber er vundet 23 forskel-
lige par-konstellationer. 5 mestre er 
afdøde. Fra 1998, hvor mesterskabet 
blev åbent nordisk, har 13 svenske par 
vundet DM. Ud af de mulige mødte 18 
frem til mestermødet – heriblandt alle 
mestre fra de første 11 år, 1965-75.

Også for sidevognsfolket var der tale 
om et glædeligt gensyn, hvor gamle 
venskaber og revaliseringer blev gen-
opfrisket.

Årets mestre, Paule Bräsel og Jan Pe-
tersen fra Slagelse MX, fik i anledning 
af 50 års jubilæet hver et flot sølvfad, 
der blev overrakt af de allerførste 
danske mestre fra 1965, Henning 
Skraving og Ib Stjernekilde. 

Et typisk stilstudie af historiens første sidevognsmestre, Henning Skarving og Ib Stjernekilde. Parret vandt det første mesterskab i 1965 og gentog bedriften i ’67. Siden vandt Skarving yderli-

gere 3 mesterskaber – to med Ove Johansen og et med Jørgen Jønsson i sidevognen. Billedet er udlånt af Ib Stjernekilde.

http://dmusport.dk/
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Ejvind Hansen er netop kåret som den første danmarksmester i Motocross på Højbjerg 

banen d. 17. juli 1955. Den fynske stjernekører kørte i 1955 på den populære engelske 

Matchless. Til venstre for Ejvind står Chr. Wenderby og Henning Pedersen, der var formænd 

på den tid for hhv. Randers Motor Sport og Aarhus Motor Klub. De to jyske klubformænd var 

på ekskursion for at få inspiration og skaffe kørere til den kommende Motocross des Nations, 

der skulle køres senere på sommeren på Volk Mølle ved Randers.

Billedet er udlånt af Lars Pedersen, søn af Henning Pedersen.

50 års historie! Sidevognsmestrene fra 1965 og 2015 mødtes i Hedeland. Fre venstre Ib Stjernekilde, Jan Petersen, Paule Bräsel og Henning Skarving.

Mesteren fra 1959 og ’61, Palle Høst Andersen, der også er medlem af bestyrelsen i Histo-

risk Udvalg, havde æren af at overrække jubilæumsfadet til Stefan Kjer Olsen.

Tre af de gamle mestre, Søren B. Mortensen, Bo Kruse og Frank Svendsen, får sig en 

snak ved kaffebordet. Søren B er med i alt 12 titler den kører, der har vundet flest danske 

mesterskaber.
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Danmarks Motor Unions hovedformand, Jørgen Bitsch, er formentlig den første 
formand i unionens 100 års historie, der er aktiv i motorsport. Jørgen Bitsch er 
udøvende motocrosskører og kunne i 2015 genvinde sin titel som regionsmester i 
Old Boys 50+ ved sidste afdeling på Hedeland Motocrossbane.

Udover det rent sportslige og glæden ved at køre er det Ifølge Jørgen Bitsch selv 
også vigtigt, at han herigennem har kontakt til det aktive miljø – derude, hvor 
tingene foregår. ”Det er en kontakt, jeg ikke vil undvære” siger han til Motorbladet 
– og fortsætter: . ”Jeg er sikker på, at det giver mig mulighed for at træffe bedre 
beslutninger til gavn for sporten”.

Jørgen Bitsch var sammen med Parmo Nielsen det dominerende sidevognspar 
i årene 1986-91. Her vandt de seks DM-titler i træk og står endnu i dag for den 
højeste danske placering i VM i Motocross med deres 4. plads i 1988. 

Begge er i dag aktive ledere i DMU – Jørgen som nævnt som hovedformand og 
Parmo som MX-dommer.

 Per Østergaard      Preben Knudsen

AKTIV DMU- 
FORMAND

Øverste foto: Jørgen Bitsch i crossdress har fået besøg i ryttergården af sin gamle sidevognschauffør Parmo Nielsen. De to er tilsammen det par, der har vundet flest titler sammen.
Nederste foto: Jørgen Bitsch i aktion på Hedeland Motocrossbane.
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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. 

Suzuki – Yamaha - Kawasaki  2016
Din nye crosser er klar til levering.
Vi gir 10 % rabat på alle modeller til 31-12.
Vi har også nogle 2015 modeller til stærk 
nedsatte priser.

Se www. BJ-MC.dk

Navervej 5
8382 Hinnerup
Tlf: 86 91 12 00

Se vores webshop på: 
www.ktmparts.dk

RACING PRO

Julie Dalgård, Mikkel Caprani, Hasse 
Lorenzo, Kim Alex osv. Det er nok nav-
ne, de fleste kan nikke genkende til. 
Hvis jeg nu skriver Kurt Larsen, Jørgen 
svensker, Nels og Lilly osv. vil mange 
spørge: Hvem er de?

Ja, de er blot nogle af de mange, 
der er skyld i at de førstnævnte kan 
komme ud og køre. Fyens Motor Sport 
afholdt 5 september DM for OB, Mini, 
Pige og Damer på en lånt Svendborg-

bane, som der fra MCS var lagt et stort 
arbejde i at få klar. Tak for det.

Som formand for en klub, der har 
været uden hjemmebane siden 1993, 
er det et herligt syn at stå i klubhuset 
lørdag morgen og se godt 30 hjælpere, 
der er klar til at yde en indsats. Alder 
spiller ingen rolle, men jeg er lykkelig 
for, at ”Det grå guld” og deres yngre 
kammerater fra både MCS og FMS 
bakker op om aktiviteterne på Fyn. Når 

løbet er kørt, husker mange dagen for 
at Kim Alex kørte det meste af heat 
2 med en ødelagt forgaffel, men hvor 
mange husker Jørgen Blacha (dansk 
mester i junior 500 solo i 1965) for at 
have stået med flag i sol, blæst og regn 
fra klokken 9 til 16.30 - kun afbrudt af 
en enkelt spisepause? Og hvem husker 
pigerne i køkkenet?

I FMS har vi konstateret, at en person-
lig henvendelse - ”gider du hjælpe næ-

ste weekend?” - får flere ud af busken. 
Efterfølgende kommer de faktisk og 
siger tak fordi vi kunne bruge dem, og 
de er glade for at kunne betale noget 
tilbage til sporten, som har givet dem 
så mange gode oplevelser.

Den ånd lever vi af. Så kære aktive: 
Klap en official på skulderen næste 
gang, du har kørt løb. Så kommer han/
hun måske også næste gang, så du 
igen kan komme ud og køre.

GLEM DEM IKKE
 Lars-Bo Rasmussen/FMS      Birthe Hansen

FMS-formand takker de frivillige

http://bj-mc.dk/
http://www.ktmparts.dk/
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Autoriseret Yamahaforhandler og værksted

Brug originale
reservedele fra YSR

Hjælp til uskiftning 
af reservedelen?

YZ 250F 2015
Stempel kit .......... 795,-
Knastkæde ........... 212,-
Kompl. krumtap ..3.147,-
Kobling ................. 669,-
Køler ................... 1.545,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for ..1.077,-
Bremsesive bag ... 928,-
Gearvælger .......... 560,-

YZ 85 2015
Stempel kit ........... 915,-
Cylinder ............. 2.088,-
Plejlstangs kit ..... 642,-
Kobling ................. 486,-
Køler .................... 1.199,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for .... 871,-
Bremsesive bag ... 842,-
Gearvælger  ......... 442,-

YZ 450F 2015
Stempel kit .......... 868,-
Knastkæde ........... 313,-
Kompl. krumtap ..3.026,-
Kobling ..................613,-
Køler ................... 1.545,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for ..1.077,-
Bremsesive bag ... 928,-
Gearvælger .......... 560,-

YZ 125 2015
Stempel kit .......... 708,-
Cylinder ............. 2.385,-
Plejlstangs kit ......977,-
Kobling ................. 584,-
Køler ................... 1.292,-
Bremseklodser ..... 299,-
Bremseskive for ..1.077,-
Bremsesive bag ... 928,-
Gearvælger .......... 480,-

D e t  k o s t e r  i k k e  m e r e !

Betal med mobilepay og vi sender samme dag
– vi lagerfører det meste

På vores MC værksted har vi 
mangeårig erfaring og stor 
ekspertise til at foretage alle 
typer reparationer af din MC 
samt udskiftning af diverse 
reservedele.

Så tøv ikke med at kontakte 
Yamaha Store i Ringsted, hvis du 
står og mangler reservedele eller  
hjælp til service af din MX’er.

Reservedelspriser er vejl. udsalg inkl. moms.  
Der tages højde for taste- og prisfejl.

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

