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DMU´s Mission
DMU er den førende organisation for motorcykel‐ og
BMX sport i Danmark.
DMU skal fremme og udvikle motorcykel‐ og BMX‐sporten på alle niveauer ved at
skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og
klubber.
DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships
med Touring foreninger.

* 31 . december 2016 flyttes BMX til DCU og DMU´s Vision 2020 tilrettes
herefter
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DMU´s Værdier
• Gensidig respekt
• DMU’s Code of Conduct skal følges
• Høj sportslig standard
• Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle processer
• Høj standard for sikkerhed indenfor alle aktiviteter
• Professionalisme og ekspertise er grundlæggende for DMU’s troværdighed
• DMU medvirker aktivt til at varetage miljøkravene og være på forkant med
disse
• Proaktiv organisation som baseres på en struktureret og styret indsats og
udvikling ”Et skridt foran…..”
• Engagement og ansvarlighed fra alle frivillige ledere og ansatte danner DMU’s
fundament
• Det er attraktivt at dyrke motorcykel sport og BMX sport i DMU for såvel den
enkelte aktive som den involverede familie
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DMU Vision 2020 – 5 Strategiske Fokusområder

Synlig

Dynamisk

Udviklende

DMU er Danmarks
bedste udbyder af
motorcykel og BMX
sport og fremstår som
den synlige
repræsentant herfor
på landsplan.

DMU er kendetegnet
ved en fremadrettet,
dynamisk og
handlekraftig
organisation.

DMU er
Internationalt
involveret for at
understøtte den
generelle udvikling af
breddeaktiviteterne i
Danmark samt talent‐
og eliteudviklingen.

Effektiv
DMU´s organisation
og struktur er
tilpasset og
effektiviseret med
fokus på opdelingen
mellem politik og
daglig drift.
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DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår
som den synlige repræsentant herfor på landsplan
Målsætninger 2020
•

DMU udvikler og koordinerer sporten overalt i Danmark
under hensyntagen til den højst mulige sikkerhed for kørerne

•

DMU hjemtager medaljer i EM, VM, OL i alle grenene i
henhold til individuelle målsætninger

•

DMU har etableret partnerships og sponsorkontrakter

•

DMU spiller en aktiv rolle ved indførsel af nye muligheder for
at dyrke motorsport og BMX sport, som en moderne,
samfunds og miljørigtig sportsgren

•

DMU arbejder efter en vedtaget branding, medie‐ og
markedsføringsstrategi

2020

•

DMU spiller en central International rolle i udviklingen af
lydmålinger og krav for den enkelte sportsgren

2016

•

Vejledningen for Støj for Motorbaner er revideret

2017

2020/løbende
2020
2018
2018/løbende
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DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår
som den synlige repræsentant herfor på landsplan
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Hovedbestyrelsen
• DMU Vision og Strategiaftaler er godkendt af DIF (2016)
• DMU Touring strategi udarbejdes
• DMU Sponsorstrategi udarbejdes
• Nøgletal (Key Performance Indicators / KPI) for DMU
• DMU Risk Management
• El‐sports projekter igangsættes (MX, RR Mini, SP i samarbejde med den enkelte
Sportskommission)
• MTB med batteri undersøges nærmere for eventuel opstart i DMU
• Struktureret samarbejde med Ungdomsklubber
• Øget fokus på at tiltrække flere piger/kvinder til den enkelte sportsgren
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DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår
som den synlige repræsentant herfor på landsplan
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Miljøudvalget
• DMU´s Miljøledelse er beskrevet og implementeret (certificeret)
• Den dynamiske målemetode
• Revision af vejledningen (herunder kommunernes fortolkninger)
• Biodiversitet – dokumentation (i samarbejde med SVEMO, FIM og FIM Europe)
• Miljøuddannelser
• Afholdelse af årligt DMU Miljøseminar
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DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår
som den synlige repræsentant herfor på landsplan
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Sikkerhedsudvalget
• Der er tilknyttet læge (‐r) til sikkerhedsudvalget som faglig ekspert
• E‐Learning til officials, kørere, klubtrænere og klubber med fokus på sikkerhed
• Indretning af ryttergårde og flugtveje (primær fokus på MX ved banesyn)
• Uddannelse af dommere og stævneledere med fokus på sikkerhed
• Uddannelse af banesynsansvarlige
• Opsætning af ”sikkerhedsskilte” (tværgående ”DMU Skilteprojekt”)
• Banesynsseminar afholdes på en bane for den enkelte gren
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DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykel og BMX sport og fremstår
som den synlige repræsentant herfor på landsplan
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Talent‐ og Eliteudvalget
• Talentudvikling
• ATK trænerkoncept er færdigudviklet indenfor alle grenene
• Samarbejdsaftaler og handlingsplaner med Elitekommuner

Marketing og Informationsudvalget
• Marketingstrategi udarbejdes
• Sponsorstrategi udarbejdes
• Videoer (korte) præsentationer af den enkelte gren
• Branding af DMU (logo, præsentation, hjemmeside osv.)
• Målrettet markedsføring (indenfor den enkelte gren) for hvervning af nye
medlemmer og aktive
• Målrettet markedsføring mod piger/kvinder
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DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig
organisation
Målsætninger 2020
•

DMU´s grundsten er frivillige, højt engagerede og
professionelle ledere

2020/Løbende

•

DMU er kendt som en involverende og ansvarlig organisation

2020/Løbende

•

DMU er en politisk anerkendt samarbejdspartner

2020/Løbende

•

Positiv udvikling af antallet af aktive og medlemmer

2020/Løbende

•

Styrket klubstruktur

2018

•

DMU har en stabil økonomi og egenkapital

2018

•

DMU’s Code of Conduct er løbende opdateret

•

Der er ATK Uddannede klubtrænere i alle DMU Klubber

2018

•

Alle klubber under DMU har en Frivillighedsstrategi

2018

•

DMU´s Uddannelsessystemer er baseret på den nyeste viden
indenfor de faglige og principper for uddannelsesmetoder, og
understøttet af de nødvendige IT værktøjer

2018

•

DMU´s IT Platform skal understøtte den daglige drift omkring
økonomi, klubsupport, medlems‐ og turneringsadministration

2018

2020/Løbende
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DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig
organisation
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Hovedbestyrelsen
•
•
•

Aktiviteter med fokus på ”Frivilligheden i DMU” gennemføres hver måned for
at understøtte klubberne indenfor dette område
Spørgeskemaundersøgelse om Frivilligheden samt services hvert andet år
(2016: fokus på Services, DMU Vision, Strategi og Uddannelse)
Speedway SuperLiga Projektet afsluttes (2017)

Uddannelsesudvalget
•
•
•
•

Uddannelse af klubtrænere og klubledere
DMU E‐Learning implementeres
DMU Uddannelsesstrategi og politik udarbejdes
Udvikling af DMU App´s
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DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig
organisation
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
IT Udvalget
•

Følge udviklingen indenfor elektronisk og automatisk lydmåling systemer og
metoder (Løbende)

•

DMU´s IT Strategi og Udvikling 2017‐2022

•

IT Implementeringsplan 2016‐2018 udarbejdes (2016)

Juraudvalget
•

Der er tilknyttet en ekspert (‐er) til udvalget (advokat eller jurist)

•

Revision af DMU’s Almene Reglement

•

Revision af DMU´s Sportsreglementer
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DMU er Internationalt involveret for at understøtte den generelle udvikling af
breddeaktiviteterne og talent‐ og eliteudviklingen i Danmark
Målsætninger 2020
•

DMU skal sikre International politisk indflydelse som er
forankret i DMU’s Hovedbestyrelse

2020/løbende

•

DMU skal sikre international indflydelse på udviklingen af de
sportslige områder som er forankret i DMU’s
Hovedbestyrelse og det enkelte aktivitetsområde (SK)

2020/løbende

•

Der afvikles Internationale Events i Danmark efter en
rullende 3‐5 års strategi og målsætning indenfor det enkelte
aktivitetsområde

2016

•

DMU er aktivt involveret i afviklingen af Internationale Events
(arrangeret af klubber eller promotorer)

2017
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DMU er Internationalt involveret for at understøtte den generelle udvikling af
breddeaktiviteterne og talent‐ og eliteudviklingen i Danmark
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Hovedbestyrelsen (i samarbejde med det enkelte aktivitetsområde)
•

Der skal foreligge en kontinuitetsplan for alle nuværende positioner DMU
besidder i Internationalt arbejde

•

DMU skal fortsat spille en central position i udviklingen af det Nordiske
Samarbejde (NMC)

•

Der skal udarbejdes en plan for Internationale løb for perioden for det enkelte
aktivitetsområde (2016)

•

Der skal udarbejdes en DMU Event Strategi for afvikling af Internationale løb
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DMU´s organisation og struktur er tilpasset og effektiviseret med fokus på
opdelingen mellem politik og daglig drift
Målsætninger 2020
2020/løbende

•

DMU Hovedbestyrelses primære ansvar er Mission, Vision,
Strategi , Værdier, Målsætninger og Politik på baggrund af
oplæg fra HB, SK, klubberne og andre interessenter

•

DMU Sportskommissioners primære ansvar er
udarbejdelse og implementering af sportslige strategier,
opfyldelse af målsætningerne og daglig drift

•

DMU´s primære tværgående udvalg (miljø, uddannelse,
branding & marketing, sikkerhed, talentudvikling og jura)
er løbende forstærket og effektiviseret. Der er ansat eller
tilknyttet specialister indenfor alle de nævnte områder

2016

•

Sportssekretæren er ansvarlig for alle administrative
procedurer for den enkelte sportskommission

2016

•

DMU’s medarbejdere er løbende uddannet indenfor deres
kompetencer og faglige områder

2020/løbende

2016/løbende
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DMU´s organisation og struktur er tilpasset og effektiviseret med fokus på
opdelingen mellem politik og daglig drift
Prioriterede Indsatsområder 2016 ‐ 2017
Hovedbestyrelsen
• Opfølgning på handlingsplaner for alle aktivitetsområder
• Kontinuitetsplan og hvervning af nye kandidater til bestyrelses‐ og
udvalgsposter og medarbejdere (og landstrænere)

DMU´s Administration
• Analysere DMU’s administration og procedurer og udarbejde konkrete forslag
til effektivitetsforbedringer samt mindre bureaukrati
• Kompetenceudvikling og uddannelse
• Definere SK opgaver og ressourcebehov for opgaver som i dag ikke udføres af
administrationen for overflytning af opgaver fra SK (frivillige ledere) til
administrationen (omstrukturering af arbejdsopgaver på baggrund af BMX)
• Intern kommunikation og informationsudvikling
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DMU´s Nøgletal (Key Performance Indicators – KPI)
Klubber og Baneanlæg
Antal klubber
Antal permanente baneanlæg
Medlemmer og Licenser
Antal medlemmer
Antal licenser per gren
DMU Økonomisk Resultat og Egenkapital
Økonomisk resultat
Likviditet
Egenkapital
Markedsføring
Omtale i medierne on DMU
Antal artikler i medierne om DMU
Uddannelse (antal officials, klubtrænere)
Antal officiallicenser
Antal klubtrænere (per gren)
Deltagere på E‐Learning
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DMU´s Målgrupper
Internt:
• Klubberne
• Den Aktive Udøver
• Mekanikere , hjælpere og familien
• Den Frivillige i DMU
Eksternt:
• Naboerne til vores baner
• Baneejere
• Politikerne
• Sponsorer
• Promotorer
• Partnere: FIM, FIM Europe, UCI, UEC, DCU, NMC, DIF, Team Danmark
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DMU Tilbyder Klubberne
Sportsligt
•
•
•
•
•

Tildeling af stævner i nationale og internationale godkendte serier
Uddannelse af officials og klubledere
Klubtræneruddannelse med ATK som grundlag i alle grene
Klart og tydeligt reglement for den enkelte sportsgren
Mylaps/AMB tidtagnings‐ og resultatsystem

Miljø og politik
•
•
•
•

Miljøkonsulent og rådgivning
Dokumenteret Miljøledelse i DMU, ISO 14001 Miljøcertifikat
Politisk indflydelse og netværk til støtte for klubben i det lokale samfund
Revideret Vejledning for Motorsportsanlæg som gør det muligt at
øge/udvide aktiviteterne (samt ensartede definitioner på landsplan?)

Administration
•
•
•
•

Ikke bureaukratiske administrative procedurer
IT systemer og værktøjer som gør det nemt at drive en klub under DMU
Turneringsadministration hvor det er påkrævet
Administration af løbskalender
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DMU Tilbyder Klubberne

Sociale aktiviteter og klubudvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubudviklings support og bistand
Klubudviklingsstøtte til nye initiativer som fremmer sporten
Støtte til PR arrangementer
Markedsføringsmateriale som løbende understøtter klubbernes udvikling
Samarbejde mellem klubber om større arrangementer gennem netværk
Mangfoldig medlemsstruktur (aktive, frivillige osv.)
Åbent og konstruktivt samarbejdsmiljø
Medlemstilbud (rabatter og tilbud)
Deltagelse i Danish Motor Sports Award
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DMU Tilbyder Den Aktive Udøver
Sportslige forhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mulighed for at udøve sin sport på alle niveauer (bredde, talent og elite)
Baneanlæg med høj godkendt standard
Træning på baneanlæg i Danmark og udlandet
Høj standarder indenfor sikkerhedskrav
Klart og tydeligt reglement for den enkelte sportsgren, håndhæves af
uddannede stævneledere og dommere
Træning af uddannede trænere tilpasset alder og individuelt niveau (ATK)
Mulighed for Talent og Eliteudvikling og Team Danmark støtte
Høj standard af nationale og internationale konkurrencer, arrangementer
og events
Enkel medlems‐ og licensstruktur
Konkurrencedygtige forsikringsmuligheder
Nem tilgang til alle administrative services (licens, indmeldelse,
stævnetilmelding, betaling, resultater)

Sociale forhold
•
•
•
•

MotorBladet og aktuel dækning på digitale medier
Medlemstilbud (rabatter og tilbud)
Socialt Samvær for den aktive og familien og teamet
Brug af sociale medier
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DMU Tilbyder Den Frivillige i DMU
Sport og uddannelse
•
•
•
•
•
•
•

Lederuddannelse
Uddannelse som træner
Uddannelse som official
Uddannelse i klubdrift
Tæt på sporten og opleve denne på nærmeste hold
DMU Certifikat som dokumenterer frivillig ledelse og uddannelse
Forsikringer i forbindelse med opgaver for DMU

Sociale forhold
•
•
•
•
•
•
•

Invitationer til større Events
Socialt netværk og netværksgrupper
Hjemmeside med nem adgang til interessante funktioner frivillige i
DMU
Deltagelse i konkurrencer for den frivillige i DMU
Optjening af points til gaver, billetter osv.
Førstehjælpsuddannelse
Medlemstilbud (rabatter og tilbud)
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