
Side 1 
 

Ændringer til den oprindelige tekst: 

 

Tilføjelser er understreget. 

Sletninger er gennemstreget. 

Sletninger eller Rettelser som del af tekst 

 

Endelig tekst 

 

Forklaring 

Side 3 
01.02.   Reglementer 
DMU's nationale reglement benævnes ”Reglement for 
motorcykelsport og BMX-sport i Danmark". I tilfælde 
af, at der på områder i det nationale reglement 
forekommer ufuldstændigheder i beskrivelsen, træder 
de internationale reglementers bestemmelser for det 
pågældende emneområde automatisk i kraft. DMU’s 
reglementer er basis for den interne regulering af 
aktiviteterne.  
 

Side 3 
01.02.   Reglementer 
DMU's nationale reglement benævnes ”Reglement for 
motorcykelsport og BMX-sport i Danmark". DMU’s 
reglementer er basis for den interne regulering af 
aktiviteterne.  
 

Slettes pga. umulig administration. 
F.eks. hvem afgør hvad der er 
”ufuldstændigheder”. 
 
 

Side 4 
01.04.   Forpligtelser og ansvar 
 
Etiske retningslinjer 
Enhver handling der bringer DMU sporten i miskredit, 
er i modstrid med reglementerne, kan sanktioneres. 
 

Side 4 
01.04.   Forpligtelser og ansvar 
 
Etiske retningslinjer 
Enhver handling der bringer DMU sporten i miskredit, 
er i modstrid med reglementerne, og kan sanktioneres. 
 

Behov for reglementspunkt hvorfra, dårlig, 
truende og voldelig opførsel, kan dømmes. 

Side 5 
01.10.   Medlemskab og Stamklub 
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 ikke 
forinden ved skriftligt dokumentation har modsat sig 
accepterer det.   
 

Side 5 
01.10.   Medlemskab og Stamklub 
 
Skift af stamklub kan ske, såfremt medlemmets 
nuværende stamklub ikke forinden ved skriftligt 
dokumentation har modsat sig det.   
 

Løser administrative besværligheder. 
Fremover vil det være klubben der skal 
anmelde og dokumentere et medlems 
blokering. 
DMU opretter et register. 

 

 

 



Side 2 
 

 

Side 11 
01.100.1.   Friholdelse for ansvar 
En deltager, eller dennes værge, fritager påtager sig, 
ved sin underskrift på licenskortet, eget ansvar DMU, 
arrangører og officials for ansvaret over for ethvert 
tab og enhver skade eller tilskadekomst, det være sig 
person- eller materielmæssig hvad enten skaden 
skyldes uheld/ulykke, brand, tyveri eller andet., som 
deltageren måtte blive udsat for påført ved deltagelse 
i løb eller træning. 
 

Side 11 
01.100.1.   Friholdelse for ansvar 
En deltager, eller dennes værge, påtager sig, ved sin 
underskrift på licenskortet, eget ansvar over for ethvert 
tab og enhver skade eller tilskadekomst, det være sig 
person- eller materielmæssig, hvad enten skaden 
skyldes uheld/ulykke, brand, tyveri eller andet, som 
deltageren måtte blive påført, ved deltagelse i løb eller 
træning. 
 

Bedre indholdsmæssig forståelse. 

Side 12 
01.100.3.   DMU-kørerlicens 
Deltagere i et stævne skal forevise deres 
kørerlicenskort, når det kræves af arrangør eller 
dommer. Hvis kørerlicenskortet ikke kan forevises, 
kan tilladelse til start gives af stævnets dommer, 
såfremt deltageren på anden måde og uden tvivl kan 
dokumentere, at gyldigt kørerlicenskort er udstedt. 
Køreren er i så fald pligtig til at betale et gebyr, der 
opkræves af DMU. 
For at være gyldigt, skal licenskortet være 
underskrevet af indehaveren. Hvis denne er under 18 
år, af forældre eller værge. 
 
Licensansøgning: 

En kører, der ønsker at få fornyet eller udstedt licens, 
skal være Kategori I medlem af sin stamklub. 
Der er op til 14 dages leveringstid på licenser fra de 
bliver bestilt til de sendes til klubben.  
 

Side 12 
01.100.3.   DMU-kørerlicens 
 

Jf. HB ref. 05-14 Pkt. 4, a1: 
Fremgår det at der ønskes tydeligere tekst. 
Kan ikke komme på tydeligere tekst. 
Intet ændret. 

 

 

 

 

 



Side 3 
 

Side 12 
01.100.3 DMU-kørerlicens  
DMU-kørerlicens kan endvidere udstedes til 
udenlandske statsborgere, der er medlemmer af en 
dansk klub. Disse kan dog ikke indgå i 
resultatberegningen ved individuelle konkurrencer om 
Danmarksmesterskaber, der ikke er udskrevet som 
”åbne mesterskaber”. 
DMU-kørerlicens udstedes af DMU med gyldighed til 
alle konkurrencer under FIM/FIM-Europes, UECs, eller 
UCIs autoritet. 
”Åbne Mesterskaber” er løb som er anført på FIM 
Europe´s liste over åbne løb – se grenspecifikke 
reglementer for deltagelse. 

Side 12 
01.100.3 DMU-kørerlicens 
DMU-kørerlicens kan endvidere udstedes til 
udenlandske statsborgere, der er medlemmer af en 
dansk klub.  
DMU-kørerlicens udstedes af DMU med gyldighed til 
alle konkurrencer under FIM/FIM-Europes, UECs, eller 
UCIs autoritet. 
”Åbne Mesterskaber” er løb som er anført på FIM 
Europe´s liste over åbne løb – se grenspecifikke 
reglementer for deltagelse. 

 
 
 
Linjerne omkring Åbne mesterskaber udgår 
af Alment reglement. I gren reglementerne 
kan regler for deltagelse strammes, såfremt 
det findes nødvendigt. 
Definition på Åbne Mesterskaber indsættes i 
Alment, da denne har manglet. 

Side 13 
01.100.5.1.   Almindelige træninger 
Ved alle træninger skal der være mindst 1 
førstehjælpsuddannet person til stede. Det skal 
tydeligt fremgå, ved opslag eller vest, hvem der er 
førstehjælpsuddannet (gennemført DMU anerkendt 
kursus). Dette gælder ikke Bedømt Trial. 
 

Side 13 
01.100.5.1.   Almindelige træninger 
Ved alle træninger skal der være mindst 1 
førstehjælpsuddannet person til stede. Det skal tydeligt 
fremgå, ved opslag eller vest, hvem der er 
førstehjælpsuddannet (gennemført DMU anerkendt 
kursus). Dette gælder ikke Bedømt Trial. 
 

 
 
DMU ønsker selv at uddanne samaritter. 
Hvad angår Bedømt trial så bibeholdes den 
oprindelige linje, således at Trial er undtaget 
fra bestemmelsen. 
 

Side 14 
01.100.5.3.   Træning i større maskinklasse 
En kører med gyldigt licens, som vil løse licens til en 
større maskinklasse året efter, kan tillades at træne i 
denne maskinklasse. Dette gælder efter 1. august på 
kørerens stamklubs hjemmebane. 
En kører fra en klub, som ikke selv har en bane til en 
sådan træning, kan få tilladelse til at deltage i 
almindelig træning på en bane, som tilhører en anden 
dansk klub, såfremt de to klubber har indgået en 
skriftlig aftale herom. Denne aftale skal være 
godkendt af DMU/ Sportsudvalg og fremvises for 
træningslederen. Microkørere, som vil træne i anden 
klasse, skal aflægge baneprøve. 
SK’erne kan i grenreglementerne, indføje regler om 

Side 14 
01.100.5.3.   Træning i større maskinklasse 
SK’erne kan, i grenreglementerne, indføje regler om 
tilladelse til træning på større maskine end 
kørerlicenset berettiger. 
 

Ønske fra SKSP om særlige betingelser, 
hvorfor punketet flyttes til grenreglm. 
 



Side 4 
 

tilladelse til træning på større maskine end 
kørerlicenset berettiger. 

 

Side 19 (Lydmålinger) 
01.111.4.   Ansvarsfordeling og Procedurer 

DMU råder over et antal officielle lydmålere, som 
gennemfører målinger ved både løb og træninger 
efter en nærmere fastlagt plan, som udarbejdes hvert 
år af Miljøorganisationen (lydkoordinator). 
Den enkelte banedrivende klub eller banelejer skal 
desuden råde over et lydmåleapparat som skal være 
af type 1 eller type 2, som betjenes af en 
klublydmåler, og som kan anvendes til vejledende 
lydmålinger ved træning eller ved løb.  
Når DMUs officielle lydmåler(e) foretager lydmåling 
ved løb eller træning skal den pågældende 
klub/arrangør stille det nødvendige antal hjælpere til 
rådighed. 
Antallet af nødvendige hjælpere meddeles til stævne- 
eller træningsleder, som herefter er ansvarlig for at 
skaffe disse til veje. Lydmåler og hjælpere skal møde 
til træningen/stævnet ca. en time før start for 
forberedelse af måleopgaven. 
Hvis der er behov for lydmålinger et løb, hvor der ikke 
er udsendt officiel lydmåler kan dommeren 
iværksætte dette, hvis dette skønnes nødvendigt.  
Dette kan ske ved enten at bruge klubbens lydmåler 
og lydmålerapparat eller hvis én af DMU´s officielle 
lydmålere er tilstede ved løbet.  
Dommeren er ansvarlig for at 01.111.1-01.111.5 
opfyldes og efterleves.  
Teknisk Chef er ansvarlig for gennemførsel af 
lydmålingerne. 
 

 
Beslutning fra 2013 (skulle have været i reglementet 
2014) 
 
01.111.4.   Ansvarsfordeling og Procedurer 

DMU råder over et antal officielle lydmålere, som 
gennemfører målinger ved både løb og træninger efter 
en nærmere fastlagt plan, som udarbejdes hvert år af 
Miljøorganisationen (lydkoordinator). 
Den enkelte banedrivende klub eller banelejer skal 
desuden råde over et lydmåleapparat som skal være af 
type 1 eller type 2, som betjenes af en klublydmåler, og 
som kan anvendes til vejledende lydmålinger ved 
træning eller ved løb.  
Når DMUs officielle lydmåler(e) foretager lydmåling ved 
løb eller træning skal den pågældende klub/arrangør 
stille det nødvendige antal hjælpere til rådighed. 
Antallet af nødvendige hjælpere meddeles til stævne- 
eller træningsleder, som herefter er ansvarlig for at 
skaffe disse til veje. Lydmåler og hjælpere skal møde til 
træningen/stævnet ca. en time før start for 
forberedelse af måleopgaven. 
Hvis der er behov for lydmålinger et løb, hvor der ikke 
er udsendt officiel lydmåler kan dommeren iværksætte 
dette, hvis dette skønnes nødvendigt.  
Dette kan ske ved enten at bruge klubbens lydmåler og 
lydmålerapparat eller hvis én af DMU´s officielle 
lydmålere er tilstede ved løbet.  
Dommeren er ansvarlig for at 01.111.1-01.111.5 
opfyldes og efterleves.  
Teknisk Chef er ansvarlig for gennemførsel af 
lydmålingerne. 
 

Opdateres med indeværende revision, 
således at det er i tråd med 2013 beslutning. 

 



Side 5 
 

 

 

 

 

 

Side 22 
01.171: Dømmende myndigheder 
 
De eneste kompetente dømmende myndigheder i 
forhold til DMU’s reglementer: 
En dommer (jury) 
DMU’s Disciplinærnævn  
DMU’s Ordensnævn 
Dopingnævnet 
DIF’s Matchfixingnævn 
DIF-Idrættens Højeste Appelinstans 
 
Reglementernes administrative bestemmelser, 
initieres af Sportsudvalg eller Sportssekretær og 
forvaltes af DMU’s sekretariat. 
Tvister i forbindelse med denne udøvelse, kan 
indklages for DMU’s Disciplinærnævn. 
 
(Under skemaet) 

Foto og videooptagelser kan ikke bruges som 
endegyldig og eneste bevis. 
 

Side 22 
01.171: Dømmende myndigheder 
 
Reglementernes administrative bestemmelser, initieres 
af Sportsudvalg eller Sportssekretær og forvaltes af 
DMU’s sekretariat. 
Tvister i forbindelse med denne udøvelse, kan indklages 
for DMU’s Disciplinærnævn. 
 
(Under skemaet) 

Foto og videooptagelser kan ikke bruges som 
endegyldig og eneste bevis. 
 
 

 
 
 
Tilføjelse af ”Dømmende Myndighed” 
 
 
 
 
 
 
HB beslutning 

Side 24 
01.172. Protest 
Ved I pådømmelsen af protester mod maskiner eller 
udstyr skal fastlægges betalingsfordeling der på 
dagen, sammen med protestgebyret, erlægges et 
depositum for til dækning af eventuelle 
dokumenterede omkostninger forbundet med 
adskillelse/samling af motor og lignende. Normalt vil 
Den maksimale dækning svarer til depositumbeløbet. 
Den tabende part er ikke være berettiget til 

Side 24 
01.172. Protest 
Ved protester mod maskiner eller udstyr skal der på 
dagen, sammen med protestgebyret, erlægges et 
depositum til dækning af eventuelle dokumenterede 
omkostninger forbundet med adskillelse/samling af 
motor og lignende. Den maksimale dækning svarer til 
depositumbeløbet. Den tabende part er ikke berettiget 
til omkostningsdækning. Depositumbeløb fremgår af 
DMU’s gebyr- og takstblad. 

Klarlæggelse af regler. 
 
Sammen med protest-gebyr, som fastsættes 
grenspecifikt, skal der erlægges et 
grenspecifikt Depositum. 
 
Grenspecifikke protestgebyr og depositum 
skal fremgå af afgiftscirkulære (gebyr og 
takstblad). 



Side 6 
 

omkostningsdækning. betalingspligtig. Max. 
Depositumbeløb fremgår af DMU’s gebyr- og 
takstblad.. Kr. 2.000,- 
 

 

 

 

 

 

Side 24 
01.173. Klage 
Enhver kører, official eller anden i den givne situation 
direkte involveret person, som kan påstå sig forurettet 
af en beslutning, handling eller forsømmelse i forhold 
til DMU’ reglementer, der ikke skal behandles som en 
protest efter pkt. 01.172 kan indgive en klage og har 
ret til at få behandlet klagen af DMU’s 
Disciplinærnævn. 
 
Der kan ikke indgives klager over forhold under 
afholdelse af et stævne, hvor der kunne være indgivet 
en protest efter reglerne i pkt. 01.172. 
Der kan ikke indgives klager mod afgørelser truffet af 
DMU’s Disciplinærnævn og DMU’s Ordensnævn. 
 
Enhver klage skal være skriftlig, og den skal være 
ledsaget af et klagegebyr (se gebyr og takst bilag). 
 

Side 24 
01.173. Klage 
 
Der kan ikke indgives klager mod afgørelser truffet af 
DMU’s Disciplinærnævn og DMU’s Ordensnævn. 
 

Præcisering af tvivlstema 

Side 26 
01.176.01.  Nævnets sammensætning 
Nævnet består af 6 personer udpeget i henhold til 
nedenstående. 
 
En person udpeget af DMU's Hovedbestyrelse 
En person udpeget af SKMX 
En person udpeget af SKRRDR 
En person udpeget af SKSPW 
En person udpeget af SKBMX 

Side 26 
01.176.01.  Nævnets sammensætning 
 
Ved udpegningen skal kandidatens egnethed, i forhold 
til dobbeltroller og habilitet, afklares. En udøvende 
dommer kan ikke udpeges. 
 

HB beslutning 



Side 7 
 

En person udpeget af SKOT 
 
Ved udpegningen skal kandidatens egnethed, i forhold 
til dobbeltroller og habilitet, afklares. En udøvende 
dommer kan ikke udpeges. 
 

 

 

Side 27 
01.176.03.  Bevisførelse 
 
Alle parter skal have mulighed for at fremføre sine 
synspunkter, og fremlægge beviser, og efterfølgende 
have adgang til kommentere modpartens fremførte 
forklaringer. Alle forklaringer der bruges i sagen skal 
ligge skriftlige. Alle sager føres på dansk. 
Nævnet kan afhøre parterne, vidner og andre efter 
eget ønske. 
 

Side 27 
01.176.03.  Bevisførelse 
 
Alle parter skal have mulighed for at fremføre sine 
synspunkter, og fremlægge beviser, og efterfølgende 
have adgang til modpartens fremførte forklaringer. Alle 
forklaringer der bruges i sagen skal ligge skriftlige. Alle 
sager føres på dansk. 
Nævnet kan afhøre parterne, vidner og andre efter eget 
ønske. 
 

 
 
Muligheden for at kommentere fjernes, 
samt det tilføjes at alle sager føres på dansk. 
Førstnævnte for at undgå at retssystemet 
belastes af kommentarer til kommentarer. 
Dog, ved at ”have adgang” vil muligheden 
for kommentarer ikke udelukkes. Men det er 
ikke et reglementsfastsat krav. 
 

Side 29 
01.173 
…… 
Hovedbestyrelsen (HB) og Sportskommissionen(SK) 
kan af egen drift iværksætte undersøgelse af mulige 
overtrædelser af DMU’s reglementer og indbringe 
sager til DMU’s Disciplinærnævn, inklusiv sager der 
falder under reglerne i pkt. 01.172. SK indtræder som 
part i sådanne sager, der behandles som klager efter 
reglerne i dette pkt. 01.173. 
 
 

 
 
 
HB skal have mulighed for at iværksætte undersøgelser 
på lignende vilkår som SK 

 

 


