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Danmarks Motor Union
Vision 2021

Godkendt 4. marts 2017

DIF´s Politiske Mål 2020

DMU’s Mission
DMU er den førende organisation
for motorcykelsport og
powerboat sport i Danmark.
DMU skal fremme og udvikle
motorcykelsport og powerboat
sport, på alle niveauer ved at
skabe de bedst mulige rammer
for kørere, ledere, instruktører,
officials og klubber.
DMU skal fremme MC Touring i
Danmark ved at samarbejde med
MC Touring foreninger.

DMU’s Værdier
Gensidig respekt og tillid
Fokuserer på sikkerheden for alle
involverede
Synlig, dynamisk, udviklende,
effektiv og troværdig
Høj sportslig standard
Værner om miljøet
Fairness, sammenhold og
åbenhed er gennemgående i alle
processer

DMU’s Vision 2021
Vi er Synlige
DMU er Danmarks bedste udbyder af
motorcykelsport og powerboat sport
og fremstår som den synlige
repræsentant herfor på landsplan
Vi er Dynamiske
DMU er kendetegnet ved en
fremadrettet, dynamisk og
handlekraftig organisation
Vi er Udviklende
DMU er Internationalt involveret for
at understøtte den generelle udvikling
af breddeaktiviteterne samt talent‐ og
eliteudviklingen i Danmark

Strategiske Spor
og
Målsætninger

DMU’s
9 Strategiske Spor 2017‐2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vi vil styrke indsatsen på miljøområdet, med fokus på at sikre og øge
tilgængeligheden på banerne (DIF)
Vi vil øge indsatsen på sikkerhedsområdet for den aktive, officials, hjælpere og
publikum ved løbende at indføre nye tiltag indenfor sikkerhed
Vi vil rekruttere aktive medlemmer, ved fokus på 8-16 årige, piger/kvinder og
gennem nye idrætstrends (DIF)
Vi vil styrke talentudviklingen ved at indføre ATK i Speedway og Motocross
(DIF)
Vi vil indføre ”mini ATK” i Trial, Road Racing og Enduro
Vi vil styrke klubbernes organisering og klubledernes kompetence med fokus på
bestyrelsesarbejde og frivillig ledelse (DIF)
Vi vil sikre international politisk og sportslig indflydelse
Vi vil sikre en stabil økonomi og egenkapital
Vi vil sikre at der til enhver tid forefindes uddannelsesplaner, ansvar- og
kompetencebeskrivelser for alle funktioner i DMU (frivillige og ansatte)
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (1):

Resultatmål:

Vi vil styrke indsatsen på
miljøområdet med fokus på at sikre
og øge tilgængeligheden på
banerne (DIF)

1. Ikke nogen baner lukket i perioden på
grund af miljøårsager
2. Vejledningen for Støj fra Motorbaner er
revideret (Kildestøjsmålinger, Dynamisk
Målemetode og 2mMax metode) og
anerkendt af Miljøstyrelsen
3. DMU’s Miljørådgivning og nye
miljøtiltag vurderes af 70% af klubberne
med en tilfredshed på 3,5 ud af 5, på en
skala fra 1‐5
4. 80% af de banedrivende klubber har
mindst én miljø‐ og lydmålerofficial
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (2):

Resultatmål:

Vi vil øge indsatsen på
sikkerhedsområdet for den aktive,
officials, hjælpere og publikum ved
løbende at indføre nye tiltag
indenfor sikkerhed

1. 20% fald i antal alvorlige uheld
(méngrad > 30%)
2. Der er indført Sikkerheds E‐Learnings
kursus for alle licensindehavere (over
15 år) ved tegning af licens og
træningslederuddannelsen inkluderer
sikkerhed (alle grene)
3. Der er udarbejdet en håndbog for
motocross og speedway baneanlæg
med retningslinjer for sikkerhed og
herunder installation af Sikkerhedskilte
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (3):

Resultatmål:

Vi vil rekruttere aktive medlemmer,
ved fokus på 8‐16 årige,
piger/kvinder og gennem nye
idrætstrends (DIF)

1. Total antal licenser
2016: 4.099
2021: > 5.500
2. Total antal piger/kvinder der dyrker
sport i DMU
2016: 211
2021: > 300
3. Total antal aktive 8‐16 årige (drenge)
2016: 1.115
2021: > 1.500
4. Nye sportsgrene
2016: 0
2021: > 500
Se detaljerede data per gren
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (4):

Resultatmål:

Vi vil styrke talentudviklingen ved at
indføre ATK i Speedway og
Motocross (DIF)

1. Der er ATK Klubtrænere (mindst én) i
70% af alle banedrivende klubber
2. 50% af alle banedrivende klubber
har en beskrevet ATK udviklingsplan
3. Der er indgået kontraktlige aftaler
med mindst 5 Elitekommuner og
lokal DMU Klub. Fokus i samarbejdet
er ATK implementering og DMU´s
Værdisæt for Talentudvikling

Talent‐ og Elitemålsætninger er opfyldt
hvert år (se særskilt målsætninger)
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (5):

Resultatmål:

Vi vil indføre ”mini ATK” i Trial, Road
Racing og Enduro

1. DMU Mini ATK Trial er udarbejdet
og implementeret
2. DMU Mini ATK Road Racing er
udarbejdet og implementeret
3. DMU Mini ATK Enduro er
udarbejdet og implementeret
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (6):

Resultatmål:

Vi vil styrke klubbernes organisering
og klubledernes kompetence med
fokus på bestyrelsesarbejde og
frivillig ledelse (DIF)

1. Mindst 150 Klubledere har
gennemgået DMU´s
Klublederuddannelse
2. Der er mindst 30% kvinder i DMU´s
ledelse (HB og SK) og i 50% af
klubbestyrelserne og udvalg i DMU
3. 70% af klubberne har en
Frivillighedskoordinator
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (7):

Resultatmål:

Vi vil sikre international politisk og
sportslig indflydelse

1. DMU er repræsenteret i FIM´s
Management Council
2. DMU er repræsenteret i FIM´s
Sportskommissioner indenfor MX
(Kommission) og Speedway
(Bureau)
3. DMU er repræsenteret i FIM´s
Tekniske kommittee
4. DMU er repræsenteret i FIM´s
Europe´s Sportskommissioner
indenfor MX, Speedway, Road
Racing, Drag Racing og Trial
5. DMU følger udviklingen i UIM og
deltager i årlige møder
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (8):

Resultatmål:

Vi vil sikre en stabil økonomi og
egenkapital

1. DMU Nøgletal er indført
2. DMU Risk Management er indført
og aktiviteter og procedurer følges
3. Der er etableret partnerships og
sponsorater til en værdi af 500.000
kr./år
4. DMU´s Egenkapital udgør 35 % af
den samlede årlige omsætning
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DMU’s
Strategiske Spor og Målsætninger 2017 ‐ 2021
Strategisk Spor (9):

Resultatmål:

Vi vil sikre at der til enhver tid
forefindes uddannelsesplaner,
ansvar‐ og kompetence‐beskrivelser
for alle funktioner i DMU (frivillige og
ansatte)

1. Der foreligger til enhver tid årlige
uddannelses‐ og udviklingsplaner for
alle medarbejdere i DMU
2. Der foreligger til enhver tid
opdaterede ansvar‐ og
kompetencebeskrivelser for alle
medarbejdere, bestyrelses‐
medlemmer, bestyrelser og udvalg
3. Der foreligger en uddannelsesplan
for det enkelte bestyrelsesmedlem
efter behov
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Nøgletal
og
Målgrupper

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, 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 løbs kalender
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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
• 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 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
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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