Medlemskategorier – Nuværende 2015
01.10. Medlemskab og Stamklub
Medlemskab af en DMU klub opnås ved
henvendelse til den valgte/søgte klubs bestyrelses
licensansvarlige, der har adgangskode og password
til klubportalen. Kontaktoplysninger til de
licensansvarlige findes under adressen
www.dmusport.dk.
Klubbens licensansvarlige sørger for at medlemmet
bliver meldt ind i DMU via DMUs Klubportal.
Medlemmet får tildelt et personligt licens- og
medlemsnummer, som følger personen for altid og
som tillige skal anvendes til at tegne licens med i
DMUs licensportal.
Et medlems stamklub er den klub, hvorigennem
medlemmets kører- og/eller officials licens er
udstedt. Licens kan kun løses i stamklubben.
Stamklubbens medlemsoversigt skal vise, hvilken
medlems- og licenskategori medlemmet tilhører.
Samtidig medlemskab af flere klubber er tilladt, men
kun en klub kan være stamklub. Skift af stamklub
kan ske, såfremt medlemmets nuværende stamklub
skriftligt accepterer det.
Medlemskab findes i fire kategorier:

Kategori I: Fuldt medlemskab med Motorbladet (kr. 210)
Alle indehavere af kørerlicens, D, S og T - licens skal have
fuldt medlemskab af deres stamklub. Kontingentsats pt.: se
afgiftscirkulære.
Kategori II: Familie eller alternativt medlemskab med
MotorBladet (kr. 170)
Dette medlemskab kan erhverves af alle (dog ikke
indehavere af kørerlicens og D,S og T- licens), når der i
forvejen er mindst 1 person på samme adresse, der er fuldt
medlem af DMU. Kontingentsats pt.: se afgiftscirkulære.
Kategori III: Familie eller alternativt medlemskab uden
Motorbladet (kr. 90)
Den eneste forskel på kategori II og kategori III medlemskab
er Motorbladet.
Ved medlemskab af 1 eller flere klubber kan man, når man
er kategori I medlem af sin stamklub, tegne kategori III
medlemskab af andre klubber.
Kontingentsats pt.: se afgiftscirkulære
Kategori IV: Officials medlemskab (kr. 0)
Dette medlemskab kan tegnes af officials i klubber af typen
G (B), der ikke har anden tilknytning til klubben, end at de
årligt medvirker ved et antal løbsarrangementer.
Medlemskabet kan ligeledes benyttes til DMU officials
licens G i kategori A og C, men ikke kørerlicens eller højere
grader af officials licens.
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01.10. Medlemskab og Stamklub
Medlemmet får tildelt et personligt licens- og
medlemsnummer, som følger personen for altid og
som tillige skal anvendes til at tegne licens med i
DMU’s licensportal.
Et medlems stamklub er den klub, hvorigennem
medlemmets kører- og/eller officials licens er
udstedt. Licens kan kun løses i stamklubben.
Samtidig medlemskab af flere klubber er tilladt,
men kun en klub kan være stamklub.

Medlemskab findes i to kategorier:
Kategori I: DMU Medlemskab (2015 pris: 210 + indeks)
Alle medlemstyper kan være medlem af denne kategori.
Indehavere af kørerlicens, D, S og T – licens skal være
under denne kategori.
Valgfrit om man vil modtage Motorbladet.
Kategori II: Øvrig DMU Medlemskab (kr. 0)
Dette medlemskab kan tegnes af øvrige.
Ved medlemskab af én eller flere klubber kan man, når
man er DMU Medlem i sin stamklub, tegne kategori II
medlemskab af andre klubber.
Man modtager ikke Motorbladet.
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