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De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra 2012. 
Denne positive udvikling lover godt for de kommende år med de mange tiltag og initiativer på talentudviklingen i alle grenene.

Danmarks Motor Union har gennem 2013 arbejdet målrettet på at få sikret den nødvendige stabilitet i antal licenser og medlemmer, men 
vi må konstatere, at den generelle udvikling har medført, at dette ikke har været muligt, og vi må desværre konstatere en tilbagegang, som 
har medført fald i de primære indtægter.

Initiativer indenfor sikkerhedsområdet har igen haft stor fokus, og det har været meget positivt, at klubberne har arbejdet med dette områ-
de i hverdagen og naturligvis til arrangementerne. Desværre blev DMU hårdt ramt af to uheld med det værst tænkelige udfald i december og 
januar 2014. Andreas Thykjær og Kasper Lynggaard omkom begge på grund af deres kvæstelser efter deres uheld. Dette sætter naturligvis 
vores sport under luppen fra nye aktive, forældre og pressen og vores indsats på Sikkerhedsområdet, samt hvad vi yderligere kan iværk-
sætte af tiltag. Det vil altid være en risikofyldt sport, som extreme sportsgrene er, men vi må og skal fokusere på den maksimale sikkerhed.

Klubberne og alle vore frivillige har igen i 2013 ydet en ekstraordinær stor indsats, som jeg på Hovedbestyrelsens vegne vil takke jer alle for. 
Derfor arbejder vi også videre med nye tiltag inden for frivilligheden og nye tiltag som kan støtte klubberne indenfor dette grundlæggende, 
vigtige arbejde for organisationen.

Visionen for Danmarks Motor Union 2020 bliver kort præsenteret her i årsrapporten og er udarbejdet gennem 2013 for herved at sikre det 
bedst mulige afsæt for de næste 100 år i DMU.

Med denne indledning vil jeg takke alle for den uvurderlige store indsats og byde jer velkommen til Danmarks Motor Unions 100-års Jubi-
læum i 2014.

På Hovedbestyrelsens vegne
Jørgen Bitsch

Velkommen til Danmarks Motor Unions 
Årsrapport 2013
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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.

VISION 2020
I 2020 er DMU en offentlig kendt organisation, som er respekteret 
for:
• 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 hand-
lekraftig organisation

• DMU er internationalt involveret for at understøtte den gene-
relle udvikling af breddeaktiviteter samt talent- og eliteudvik-
lingen i Danmark

• DMU’s organisation og struktur er tilpasset og effektiviseret 
med fokus på opdelingen mellem politik og daglig drift

MÅLSÆTNINGER OG PRIORITEREDE AKTIVITETER 2014

DMU ER DANMARKS BEDSTE UDBYDER AF MOTORCYKEL OG BMX 
SPORT OG FREMSTÅR SOM DEN SYNLIGE REPRÆSENTANT HERFOR PÅ 
LANDSPLAN

• 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 (se Talent og Elite Vision 2020)

• DMU har etableret partnerships som sikrer den fortsatte ud-
vikling af DMU og den enkelte aktivitet 

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

• DMU arbejder efter en vedtaget branding, medie- og markeds-
føringsstrategi 

• Vejledningen for Støj for Motorbaner er revideret (egenkontrol, 
kildestøj, max gas)

• DMU spiller en central International rolle i udviklingen af lyd-
målinger og krav for den enkelte sportsgren

DMU ER KENDETEGNET VED EN FREMADRETTET, DYNAMISK OG 
HANDLEKRAFTIG ORGANISATION

Målsætninger
• DMU ś grundsten er frivillige, højt engagerede og professionel-

le ledere
• DMU er kendt som en involverende og ansvarlig organisation
• DMU er en politisk anerkendt samarbejdspartner
• Positiv udvikling af antallet af aktive, medlemmer 
• Styrket klubstruktur
• DMU har en stabil økonomi og egenkapital
• DMU’s Code of Conduct er løbende opdateret
• Der er ATK Uddannede klubtrænere i alle DMU Klubber
• Alle klubber under DMU har en Frivillighedsstrategi
• DMU ś Uddannelsessystemer er baseret på den nyeste viden 

indenfor de faglige og principper for uddannelsesmetoder, og 
understøttet af de nødvendige IT værktøjer

• DMU ś IT Platform skal understøtte den daglige drift omkring 
økonomi, klubsupport, medlems- og turneringsadministration

DMU ER INTERNATIONALT INVOLVERET FOR AT UNDERSTØTTE DEN 
GENERELLE UDVIKLING AF BREDDEAKTIVITETERNE  SAMT TALENT- OG 
ELITEUDVIKLINGEN I DANMARK

• DMU skal sikre International politisk indflydelse som er for-
ankret i DMU’s Hovedbestyrelse 

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

• Der afvikles Internationale Events  i Danmark efter en rullende 
3-5 års strategi og målsætning  indenfor det enkelte aktivi-
tetsområde

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

MISSION, VISION OG STRATEGI 2014-2020
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DMU´S ORGANISATION OG STRUKTUR ER TILPASSET OG EFFEKTIVISERET 
MED FOKUS PÅ OPDELINGEN MELLEM POLITIK OG DAGLIG DRIFT

• 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 målsæt-
ningerne og daglig drift 

• DMU ś primære tværgående udvalg (miljø, uddannelse, bran-
ding & marketing, sikkerhed, talentudvikling og jura) er løben-
de forstærket og effektiviseret. Der er ansat eller tilknyttet 
specialister indenfor alle de nævnte områder.

• Sportssekretæren er ansvarlig for alle administrative procedu-
rer for den enkelte sportskommission

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

Fotograf: Allan Høgholm
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DMU’s organisation

DMU’S HOVEDBESTYRELSE
Formand Jørgen Bitsch
Næstformand Ole Hansen
BestyrelsesMedl. Niels Munk Nielsen

SPORTSKOMMISSION MOTOCROSS
Formand Asger Pedersen Medl. af Hovedbestyrelsen
Næstformand Poul Hjorth Medl. af Hovedbestyrelsen
KommisionsMedl. Lene Skovsgaard

SPORTSKOMMISSION SPEEDWAY
Formand Svend Jacobsen Medl. af Hovedbestyrelsen
Næstformand Peter Kirkegaard Medl. af Hovedbestyrelsen
KommissionsMedl. Jens Foldager 

SPORTSKOMMISSION BMX
Formand Hans Storm Medl. af Hovedbestyrelsen
Næstformand Johnny Winther Medl. af Hovedbestyrelsen
KommissionsMedl. Per Varming

SPORTSKOMMISSION OFF-TRACK
Formand Hans Jørn Beck Medl. af Hovedbestyrelsen
Næstformand Anita Silkjær Medl. af Hovedbestyrelsen
KommissionsMedl. Henrik Løvenskjold

SPORTSKOMMISSION RR/DR
Formand Jesper Holm Medl. af Hovedbestyrelsen
Næstformand Palle Lind Medl. af Hovedbestyrelsen
KommissionsMedl. Jan Mandelid

DMU’S ADMINISTRATION 
Generalsekretær Kenneth M. 
 Mikkelsen Medl. af Hovedbestyrelsen

Sportschef 
Sportssekretær 
Speedway Søren N. Andersen

Sportssekretær Motocross, RR/DR 
og Off-Track Kasper Darfelt

Informations- og Marketingsmedarbejder,
Sportssekretær 
BMX Martin G. Thenning
Miljøchef Kern Lærkholm
Regnskabs-
medarbejder Jean Snitily
Sportsassistent Emil Larsen
Webmaster Martin W. Knudsen

DMU’s
Repræsentantskab

DMU’s
Hovedbestyrelse

Sportskommission
Road Racing, Drag Racing

Sportskommission
Speedway

Sportskommission
Motocross

Sportskommission
Off Track

Sportskommission
BMX

Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg

DMU’s Forretningsudvalg

DMU’s Sekretariat

DMU’s Talent og Eliteudvalg

Paneler og Udvalg

Jura og Reglement (JR)

Sikkerhedsudvalg (SU)

Uddannelsesudvalg (UU)

Marketingsudvalg (MU)

Miljøudvalg (MU)

Vision, strategi, udvikling og politik

Daglig drift



ÅRSRAPPORT2013

7

Den 19. april 1914 blev Danmarks Motor Union dannet i Wiwels 
Selskabslokaler, som dengang var en del af Tivoli, København, med 
det formål at fremme motorcykelsporten i Danmark. 100 år efter 
kan DMU nu fejre rundt jubilæum og tænke tilbage på den enorme 
udvikling dansk motorcykelsport har gennemgået i perioden – her 
især i forhold til de store personligheders indvirkning på sporten, 
internationale strømninger og ikke mindst de enorme teknologi-
ske nyskabelser, der er kommet til. Denne udvikling inden for alle 
DMU’s grene kan læses (og ses) i den flotte, coffee-table-jubilæ-
umsbog, som udgives i foråret 2014. Et must for alle motorcykel-
sportsinteresserede.

DMU’s jubilæum vil udover jubilæumsbogen fejres med en lang 
række events og arrangementer. Blandt andet vil Speedway i Par-

ken og Vojens, Classic Road Racing på Jyllandsringen samt DMU’s 
Repræsentantskabsmøde være en del af jubilæumsaktivitetspak-
ken. Arrangementer, som alle vil være koblet op på DMU’s jubilæ-
um på den ene eller anden måde. Du kan se jubilæumsaktiviteter-
ne nederst. 

Endelig er jubilæet markeret med et flot jubilæumslogo. Logoet har 
de karakteristiske træk fra DMU’s logo med det runde hjul og de 
runde streger. Jubilæumslogoet er udarbejdet af Lars Rahbek, som 
dermed vinder jubilæumslogo-konkurrencen. 

DMU håber, at alle i DMU har lyst til medvirke og bidrage til at gøre 
jubilæet til en stor fest og oplevelse ved blandt andet at støtte 
op om de aktiviteter, som arrangeres i forbindelse med jubilæet. 
Den store fest i forlængelse af Repræsentantskabsmødet er blandt 
andet en god mulighed for at fejre de 100 år og her på en uformel 
måde tale med DMU-kollegaer.

Derudover håber DMU, at klubberne vil bruge jubilæumsmaterialet 
ude i klubberne for på den måde at synliggøre jubilæet. Dette ma-
teriale vil blandt andet være tilgængeligt på Repræsentantskabs-
mødet.  

Danmarks Motor Unions 100-års jubilæum

JUBILÆUMSAKTIVITETSLISTE
Eventnavn Hvornår Hvor Sportsgrene

Dansk Motorsports Award 22. januar København Alle

Herning Super Cross 7. og 8. februar Herning SuperCross

Udstilling: Motorcykler gennem 100 år Ved flere arrangementer Flere steder i landet Veteran

100-års reception i Idrættens Hus 25. april Brøndby DMU

Motocross-løb 27. april Næstved Motocross

Classic European Motocross (CEC) 3. og 4. maj Randers Motocross

Veteranmøde - Skagensløbet 27. maj København Veteran

Speedway Grand Prix i Parken 28. juni København Speedway

EM i BMX 11.-14. juli Roskilde BMX

Copenhagen Historic Grand Prix 7. august København Road Racing

Motocross-løb 30. og 31. august Mors Motocross

Speedway Grand Prix i Vojens 13. september Vojens Speedway

Classic RR Festival på Jyllandsringen (EM) 13. september Silkeborg Road Racing

Danish Bike Award November København BMX

Pionerer 
Danmarks Motor Union gennem 100 år

og verdensmestre
Jakob Fälling
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DMU’s hovedkontor ligger i Idrættens Hus i Brøndby. Det er her, at 
DMU’s sekretariat varetager den daglige drift af unionen. Det er 
også her, at langt de fleste af DMU’s medarbejdere har sin daglige 
gang. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de jobopgaver, 
hver enkel medarbejder har i sekretariatet.

Kenneth Majkjær Mikkelsen, Generalsekretær
• Fungerer i det daglige som leder på sekretariatet og har en 

række ledelsesmæssige forpligtigelser
• Ansvarlig for at sikre et velfungerende samarbejde – internt på 

sekretariatet, i forhold til det frivillige bagland samt i forhold 
til udland og eksterne relationer

• Igangsætning af nye projekter

Søren Normann Andersen, Sportschef og sportssekretær 
• Sportssekretær for SK Speedway herunder deltagelse i møder 

med SK og sportsudvalg samt rådgive og assistere.
• Ansvarlig for at DMU’s Elite- og Talentpolitik føres ud i livet.
• Sikre den røde tråd i DMU’s elitearbejde - fra talent til lands-

holdskører
• Dagligt ledelsesansvar for DMU’s lands-og talenttrænere
• Ansvar for Klubtræneruddannelsen, Aldersrelateret Trænings-

koncept og BMX udviklingsprojekt.
• Sparring med Team Danmark omkring målopfyldelse, aktive, 

ansøgninger, indsatsområder og udvikling af sporten
• Indberetning til DIF’s fordelingsnøgle

Kasper Darfelt, Sportssekretær
• Sportssekretær for SK Motocross, SK Road Racing samt SK 

Off-Track, herunder deltagelse i møder med SK og sportsud-
valg samt rådgive og assistere.

• Sekretær for Jura- og Reglementsudvalget
• Licensansvarlig – herunder udstedelse.
• Tilmelding af kørere til løb i udlandet herunder at sørge for 

licenser og starttilladelser 
• Medlemsregistrering
• Opkrævning af løbsafgifter, banesyn og transponderleje.

Emil Larsen, Sportsassistent
• Medansvarlig for Klubtræneruddannelsen og skadesager samt 

assisterer med licenser
• Assistere landstræneren indenfor motocross, Mikkel Caprani
• Diverse ad hoc opgaver.
 
Martin Wigh Knudsen, Webmaster og DM Motocross (DM-A) an-
svarlig
• Medansvarlig for hjemmeside
• Skribent til MotorBladet

Martin Gunnar Thenning, Informationsmedarbejder og sportsse-
kretær
• Sportssekretær for SK BMX herunder deltagelse i møder med 

SK og sportsudvalg samt rådgive og assistere.
• Ansvarlig for DMU’s elektroniske medier samt den eksterne 

kommunikation, herunder Facebook, nyhedsbreve, med-
lemsundersøgelser, pressemeddelelser m.m.

• Skribent til MotorBladet
• Sponsor- og annonceansvarlig
• Igangsætning af nye projekter i DMU, herunder videoprojekter, 

udarbejdelse af folder, ny hjemmeside osv. 
 
Kern Lærkholm Petersen, Miljøchef
• Ansvarlig for at miljøindsatsen i klubberne synliggøres og 

serviceres, således at den viden og aktivitet der foregår, bliver 
et samlet aktiv

• Ansvarlig for samarbejde og øget sparring/rådgivning med 
klubberne inden for miljø

• Oparbejde og tilegne en ekspertise i klubberne inden for 
miljøområdet, så tilsynsmyndigheden vil blive en sparring for 
udviklingsplaner og nye tiltag

• Håndtere miljø og planrelationerne mellem klubberne og de 
offentlige myndigheder, således at der ikke vil opstå tvivl eller 
forsinkelser for udøvelse af planlagte aktiviteter.

  
Jean Snitily, Regnskabsmedarbejder
• Ansvarlig for DMU’s bogføring
• Bank ind- og udbetaling
• Fakturering
• Besvarelse af mail samt telefonopkald

Jobfunktioner i DMU



ÅRSRAPPORT2013

9

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

Hovedbestyrelsen
• Udvikling af Touring-strategi 2014-2016
• DMU Sponsorstrategi udarbejdes i 2014

Sikkerhedsudvalget
• Der er tilknyttet læge (-r) til sikkerhedsudvalget som faglig eks-

pert
• Etableret task-force for kritiske uheld
• Udarbejde foldere til kørere, klubtrænere og klubber med fokus 

på sikkerhed
• Udarbejdelse af håndbog for bygning og vedligeholdelse af 

baner og anlæg
• Uddannelse og evaluering af dommere og stævneledere  

Miljøudvalget
• Projektet om ændring af ”Vejledningen for Støj for Motorbaner” 

er igangsat og aktivitets- og tidsplan er aftalt med Miljøstyrel-
sen

• DMÚ s Miljøledelse er beskrevet og implementeret (certificeret)
• Bevare DMU’s status som DIF Grønt Forbund
• Involveret i udarbejdelsen af Danmarks nye Friluftspolitik
• Etablere samarbejde med Motorsportens Akustiklaboratorium

Talent- og Eliteudvalget
• Talentudvikling 
• ATK trænerkoncept er færdigudviklet indenfor alle grenene
• Projekt for Talent- og Eliteudvikling i RR implementeres
• Samarbejdsaftaler og handlingsplaner med Elitekommuner 

Marketing og Informationsudvalget
• Udvikling af Sponsorer og Partnerships
• Der er tilknyttet en ekspert til udvalget
• Videoer (korte) præsentationer af DMU og den enkelte gren 
• Synliggøre DMU lokalt- og på landsplan herunder vedligeholdel-

se og udvikling af New Media aktiviteterne (f.eks. Facebook og 
Nyhedsbreve)

• Implementering af DMÚ s nye Hjemmeside

DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraf-
tig organisation

Hovedbestyrelsen
• Aktiviteter med fokus på ”Frivilligheden i DMU” gennemføres 

hvert kvartal for at understøtte klubberne indenfor dette område
• 2014 Spørgeskemaundersøgelse om Frivilligheden i DMU samt 

services
• Speedway SuperLiga Projektet færdiggøres 

Uddannelsesudvalget
• Der er tilknyttet en ekspert (-er) til udvalget
• Uddannelse af klubtrænere og klubledere
• DMU E-Learning udvikles yderligere

Juraudvalget
• Der er tilknyttet en ekspert (-er) til udvalget (advokat eller jurist)
• Revision af DMU’s Almene Reglement (indhold, struktur og 

sprog)

IT Udvalget
• Afsluttet igangværende projekter:
• Ny hjemmeside
• Forretningssystemet
• Elektronisk Licens
• Klubindmeldelse og klubkontingent kan gøres direkte på hjem-

mesiden
• Intranettet udskiftes/overføres til nyt system (samme funktio-

ner)
• Følge udviklingen indenfor elektronisk og automatisk lydmåling 

systemer og metoder
 
DMU er Internationalt involveret for at understøtte den generelle 
udvikling af breddeaktiviteterne og talent- og eliteudviklingen i Dan-
mark

Hovedbestyrelsen (i samarbejde med det enkelte aktivitetsområde)
• DMU skal sikre indflydelse i FIM Europe efter præsident skift 

juni 2014 (politisk og på det sportslige område)
• Der skal foreligge en kontinuitetsplan for alle nuværende po-

sitioner DMU besidder ved starten af 2014. Denne plan skal 
foreligge senest 1. januar 2015.

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

• Der skal udarbejdes en plan for Internationale løb for periode 
2015 – 2018 for det enkelte aktivitetsområde senest 1. juli 
2014

• Videre involvering i UEC skal besluttes inden 1. juli 2014 
• Der skal udarbejdes en DMU Event Strategi for afvikling af Inter-

nationale løb senest 1. oktober 2014

DMÚ s organisation og struktur er tilpasset og effektiviseret med 
fokus på opdelingen mellem politik og daglig drift

Hovedbestyrelsen
• Opfølgning på handlingsplaner for alle aktivitetsområder 

DMÚ s Administration
• Analysere DMU’s administration og procedurer og udarbejde 

konkrete forslag til effektivitetsforbedringer samt mindre bu-
reaukrati 

• 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

• Intern kommunikation og informationsudvikling

Prioriterede Aktiviteter 2014 - 2015
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Frivillighed er fundamentet i Danmarks Motor Union, og derfor har 
DMU også stor fokus på de mange frivillige, som dagligt gør et 
kæmpe stykke arbejde. DMU har udarbejdet en frivillighedsstrategi 
som henvender sig til alle dem, som arbejder med frivilligt arbejde i 
DMU, her primært de politisk valgte ledere, udpegede medlemmer 
af udvalg samt officials, frivillige og medarbejdere i DMU. 

Frivillighedsstrategien tager afsæt i fire indsatsområder, som er:

• Rekruttering og fastholdelse af de frivillige
• Skabe klare rammer
• Anerkende og respektere indsatsen
• Indgå i samarbejder på tværs

HVAD ER DET SAT I GANG?
I 2013 blev der allerede arbejdet med ovenstående indsatsom-
råder, og udover at der blev udarbejdet en frivillighedsstrategi, så 
blev der også udpeget en frivillighedskoordinator i DMU’s Hovedbe-
styrelse samt etableret et vidensdelingsforum på DMU’s hjemme-
side, hvor der blandt andet er link til DIF’s frivillighedshjemmeside 
www.frivillighedstjek.dk. Med den nye hjemmeside vil frivillighed og 
de værktøjer, som ligger herunder synliggøres i endnu højere grad.

FOKUS I 2014
I 2014 vil DMU arbejde videre med frivillighed, og der vil ca. en 
gang hver anden måned sendes materiale ud til klubformændene. 
Materialet vil være delt i to niveauer; konkret materiale fra DIF, som 
fx information omkring kurser, materiale omkring Ledelse og orga-
nisering, m.m. samt materiale fra DMU som fx plakater, velkomst-
brev til nye medlemmer m.m.

DMU håber, at klubberne vil tage godt imod materialet og bruge 
det aktivt overfor både de frivillige hjælpere i klubberne, men også 
til de nye aktive, som bliver en del af motorsport- og BMX-miljøet.

DMU’s frivillighedsstrategi
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Et meget enkelt spørgsmål, med et lige så enkelt svar: JA!

Og hvorfor er det så vigtigt at bekymre sig om miljøet i DMU?

Svaret er: Fordi håndteringen af miljøet på en korrekt og ansvarlig 
måde, er grundlaget for, at klubberne og dermed sportsudøverne, 
kan dyrke deres elskede sport på veldrevne baner, i et stærkt fæl-
lesskab på fair play vilkår.

Er miljøet i orden, skal klubben og dermed kørerne ikke bekymre sig 
om, hvorvidt banen trues af lukning af miljømyndigheden grundet 
klager og gener, om reduceret køretid og øgede omkostninger ved 
at dokumentere at krav overholdes, eller krav i form af opsætning 
af bl.a. støjdæmpende foranstaltninger.

MILJØET – ET FÆLLES ANSVAR - EN FÆLLES OPGAVE
Klubberne er ansvarlige miljømæssigt over for den godkendende 
myndighed: hjemkommunen. Af den miljøgodkendelse (myndighe-
den udsteder til klubberne fremgår det, hvilke vilkår klubben har 
rent miljømæssigt.

Det drejer sig blandt andet om hvor meget lyd der må komme fra 
banerne, altså det samlede lydtryk, som omgivelserne skal accep-
tere fra sportens udøvere på banen.

Det kan populært udtrykkes som hvor mange dage der må kø-
res, hvor mange kørere der må være på banen ad gangen og ikke 
mindst det maksimale lydniveauet for for den enkelte motorcykel. 
Det er derfor at største vigtighed, at der ved løb og stævner foreta-
ges akkrediterede lydmålinger (Egenkontrol) således, at klubberne 
overfor myndigheden kan vise, at den opnåede miljøgodkendelse 
bliver overholdt.

Samtidig er det vigtigt, at disse måledata indsendes til DMU, så 
vi som organisation for motorsporten kan dokumentere overfor 
Miljøstyrelsen, der udarbejder blandt andet Vejledningen om støj 
fra motorsportsbaner, at DMU og klubberne arbejder seriøst og 
vedholdende på at overholde de myndighedskrav, som de enkelte 
miljøgodkendelser angiver.

Da måling og overholdelse af støjvilkår, er så vigtig en opgave in-
den for motorsporten, har DMU derfor i 2014 valgt at øge fokus på 
denne opgave.

Alle DMU’s lydmålerapparater er i 2013 kalibreret, så der ikke er 
tvivl om rigtigheden af måleresultaterne.

De personer som foretager støjmålingerne, vil fra 2014 få et udvi-
det kursus i at udføre målingerne dokumenteret med en afslutten-
de prøve og et bevis herfor. 

Danmarks Motor Union er som brancheorganisation for motorspor-
ten høringsberettiget i forbindelse med udarbejdelse af love og vej-
ledninger, som påvirker motorsporten og med et solidt datamateri-
ale fra støjmålinger på banerne, kan vi påvirke lovgivningen i positiv 
retning for motorsportens udøvelse.

DMU SAMARBEJDER MED KLUBBERNE
DMU har i det forgangne år har haft en positiv og frugtbar dialog 
med mange klubber om ganske forskelligartede opgaver. Ikke alene 
vedrørende faste baner, men også om forhold inden for områderne 
Enduro, Trial og BMX.

Udfordringerne spænder vidt og gør dagligdagen spændende med 
råd og vejledning lige fra fornyelse og udvidelse af miljøgodkendel-
ser, køb af jord til nye baner, planlovssager og juridiske diskussio-
ner vedr. fortolkninger med myndighederne.

Vi vil rigtig gerne hjælpe alle klubber, der har udfordringer som er 
svære at løse og vi kan hjælpe jer, når blot I kontakter os inden en 
deadline fra myndigheden er overskredet.

DMU I DIALOG MED NATURSTYRELSEN OG MILJØSTYRELSEN
Danmarks Motor Union har i 2013 deltaget i et netværkssamarbej-
de med Naturstyrelsen, hvor vi har været med til at præge Regerin-
gens kommende naturpolitik, som bliver præsenteret i april 2014.

Redigeringsarbejdet i Styrelsen er ikke færdigt endnu, men vi har 
skabt kimen til en bedre forståelse for motorsporten og en større 
tolerance for udførelsen af sporten i naturen fremover og vi ser frem 
til en positiv dialog med Naturstyrelsen fremover.

DMU HAR OGSÅ VÆRET I DIALOG MED MILJØSTYRELSEN I ÅR
Vejledningen om støj fra motorsportsbaner står over for at skulle 
revideres og det arbejde vil vi deltage i, i det kommende år, som 
bliver én af de primære opgaver.

DMU har også i 2013 opnået at være et Grønt Forbund under DIF og 
vi vil i de kommende år styre imod at blive endnu mere miljøbevid-
ste ved at forberede miljøstyring i organisationen. Et sådan system 
skaber respekt blandt samarbejdspartnere og myndigheder og vil 
på P.R. siden give et godt image.

Måske har dette lille indblik i DMU’s opgaver på miljøsiden givet 
anledning til spørgsmål eller til ideer hos jer. Er det tilfældet eller 
har i forslag eller ønsker på miljøsiden, så hjælp os ved at give os 
feed back, så vi kan hjælpe jer og om muligt blive endnu bedre.

Miljø i DMU – er det vigtigt?
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I disse år, hvor der er stigende konkurrence om medlemmerne 
blandt landets idrætsklubber, så er det vigtigt, at vi kan tilbyde 
vores kørere interessante aktiviteter og udvikling, ligesom det i et 
talentperspektiv er vigtigt med kvalitetstræning og en ”rød tråd” fra 
begynder til landsholdskører.

Sådan stod der i et tidligere 2013-nummer af MotorBladet, og der-
for vil der i 2014 stadig være stor fokus på uddannelse af klubtræ-
nere i DMU. Uddannede trænere er nemlig en forudsætning for at 
der udvikles talenter, at træningen er velkvalificeret og struktureret, 
og at den røde tråd, som blandt andet Aldersrelateret Træningskon-
cept (ATK) er sat i gang for, implementeres fra begynder til elite.

Foruden den tekniske træning og den enkelte kørers udvikling, så 
er en træner også klubbens ambassadør udadtil samt et forbillede 
for kørere og deres forældre. En træner er ofte med til at definere 
klubånden og skabe et godt miljø i klubben. 

VI SKAL VÆRE KLOGERE END VORES KONKURRENTER
Udover at klubtrænere er vigtige for udviklingen af vores sportsgre-
ne og talenter, så er det også et krav fra blandt andet Team Dan-

mark, Danmarks Idræts-Forbund, kommuner m.fl., at fokusere på 
og opkvalificere klubtrænere, hvis disse fortsat skal støtte i samme 
omfang som nu.  Men kravet kommer også andre steder fra. 

Det er ikke bare myndighederne, der stiller øgede krav til os. I Dan-
mark er vi kendt for vores talentudvikling, og hvis vi forsat skal kunne 
gøre os gældende i den internationale konkurrence, skal vi hele tiden 
udvikle os og være på forkant med udviklingen. Rent økonomisk kan 
vi ikke matche mange af vores konkurrenter, og derfor er vi nødt til at 
være klogere for at kunne slå dem. Viden er en meget vigtig ressour-
ce, og derfor kan vi kun opfordre klubberne til forsat at sende delta-
gere på trænerkurserne, udtaler DMU’s sportschef, Søren Andersen.   

DMU håber, at der i 2014 stadig vil være stor fokus på uddannelse 
af trænere ude i klubberne. Og at klubberne vil huske på, at den 
bedste kører ikke nødvendigvis er den bedste træner, hvorfor at 
klubtræneruddannelsen henvender sig til alle i klubben. Man kan 
følge med via kursusportalen, hvor alle kurser lægges op samt via 
Facebooksiden ”DMU Uddannelse”.  I MotorBladet vil der også i 
2014 skrives om klubtræneruddannelsen. 

Hvorfor er klubtræneruddannelse 
så vigtig?
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Danmarks Motor Union har afsluttet regnskabsåret 2013, med et 
for Unionen samlet set acceptabelt resultat med baggrund i de la-
vere indtægter og tilsvarende besparelser. Regnskabsaflæggelsen 
består af flere delelementer, Hovedkassen, de 5 Sportskommissio-
ner og DMU’s Talent og Elitesatsning.

Den primære årsag til det negative resultat skyldes først og frem-
mest et fald i licens- og medlemskontingent på 680 tkr og lige-
ledes lavere annonce- og sponsor indtægter end budgetteret. På 
omkostningssiden er det et merforbrug på individuelle poster, hvor 
mødeomkostninger og marketingsaktiviteter er de primære over-
skridelser. På den positive side kan det fremhæves at uddannel-
sesområdet er væsentligt bedre end budgetteret og ligeledes på 
miljøområdet har vi ekstraordinære indtægter.

Indtægterne er opgjort til kr. 9.960.940 mod et budget på kr. 
10.510.405 og således en mindre indtægt på kr. 549.465 

Udgifterne er opgjort til kr. 10.243.196 mod et budget på kr. 
10.430.353 og således en besparelse på kr. 187.157 

Dette medfører at driftsresultatet for Hovedkassen er kr. -282.256 
mod et budget overskud på kr. 80.052 og således et resultat kr. 
362.328 lavere end budgetteret. 

Det samlede resultat for DMU på kr. -165.842 mod et budgetteret 
overskud på kr. 77.734 er som nævnt acceptabelt på baggrund 
af de tidligere nævnte primære årsager. Det skal her fremhæves 
at Sportskommissionen for Motocross, RoadRacing/Drag, BMX og 
OffTrack alle har leveret et bedre resultat end budgetteret. Ligele-
des skal det fremhæves at Talent- og Eliteområdet har brugt lidt 
færre midler end budgetteret.

Mellemregningen med klubber og debitorer har igen været et væ-
sentligt fokuspunkt i 2013 og der kan konstateres en positiv udvik-
ling på dette område. Det skal her nævnes at der til 2014 er ivært-
sat yderligere tiltag for at det bliver nemmere for DMU og klubberne 
at styre dette gennem sæsonen.

Med det samlede resultat for 2013 er DMU’s egenkapital kr. 
3.548.512 pr. 31/12 2013

Egenkapitalen skal udgøre et fornuftigt økonomisk fundament for 
de kommende års opgaver og sikre grundlaget for den fortsatte 
udvikling af DMU. Det overordnede mål er en egenkapital på mi-
nimum 40 % af den årlige omsætning.    
 

BUDGET 2014    
Budget 2014 er udarbejdet så det afspejler de forskellige aktivite-
ter og tiltag som DMU i helhed har planlagt i 2014. Herunder DMU ś 
100 års Jubilæums aktiviteter. 

Indtægterne er budgetteret som realiseret 2013 indenfor licenser 
og kontingenter som et forsigtigt budget.

2014 budgettet er godkendt af DMU’s Hovedbestyrelse.  
 

   
Brøndby, den 5. februar 2014

__________________________

Jørgen Bitsch
Formand, DMU

Danmarks Motor Union: 
Formandens beretning
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Hovedbestyrelsen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2013 inkl. Årsberetningen for Danmarks Motor Union.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6).

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af unio-
nens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsregnskabet til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, 5. februar 2014

_________________________ 
Kenneth Majkjær Mikkelsen

Generalsekretær

DMUS HOVEDBESTYRELSE:

 _________________________ _________________________
 Jørgen Bitsch Ole Hansen
 Formand Næstformand

_________________________
Niels Munk Nielsen

Hovedbestyrelsesmedlem 
 

 _________________________ _________________________
 Asger Pedersen Poul Hjorth
 Formand, SK Motocross SK-repræsentant Motocross

 _________________________ _________________________
 Hans Storm Johnny Winther
 Formand, SK BMX SK-repræsentant BMX

 _________________________ _________________________
 Svend Jacobsen Peter Kirkegaard
 Formand SK Speedway SK-repræsentant Speedway

 _________________________ _________________________
 Jesper Holm Palle Lind
 Formand SK Road- og Drag Racing SK-repræsentant Road- og Drag Racing

 _________________________ _________________________
 Hans Jørn Beck Anita Silkjær
 Formand SK Off-Track SK-repræsentant Off-track

Ledelsespåtegning
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TIL REPRÆSENTANTSKABET I DANMARKS MOTOR UNION

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Motor Union for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabs-
praksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i over-
ensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen 
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi over-
holder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen 
er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberet-
ningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for unionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der 
indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og 
ledelsesberetningen. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2013 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med Kulturministe-
riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Det er også vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en 
retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, som sammenlig-
ningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke 
omfattet af vores revision.

København, den 5. februar 2014 

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Per Lund
statsaut. revisor

Den uafhængige revisors påtegning
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Som repræsentantskabsvalgte revisorer har vi, i tilknytning til den revision der er foretaget af den eksterne revisor, revideret årsrapporten 
for 2013. 

Vores revision har bl.a. omfattet gennemgang og vurdering af væsentlige regnskabsposter og budgetafvigelser, vurdering af interne rutiner 
mv. Endvidere har vi foretaget særskilt gennemgang af regnskaberne for sportskommissionerne.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Brøndby, den 5. februar 2014

 _______________________ _______________________
 Svend Panse Bjarne Fjord Thomsen

Intern revision
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Årsrapporten for Danmarks Motor Union for 2012 er aflagt efter 
bestemmelserne i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 924 af 28. 
september 2005. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 
almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Der er anvendt følgende regnskabspraksis, som er uændret i for-
hold til 2011:

RESULTATOPGØRELSEN:
Kontingenter, tilskud og salgsindtægter periodiseres. Renteindtæg-
ter periodiseres.

Danmarks Motor Union driver ingen skattepligtig erhvervsmæssig 
virksomhed. Danmarks Motor Unions bladdrift er momsregistreret.

BALANCEN
Aktiver
Anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumu-
lerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er baseret på kostpris. Kostpris omfatter 
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaf-
felsen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler indeholdt i Ny grafisk profil: 3 år
Forretningssystem: 5 år
Transpondere og øvrige driftsmidler: 5 år

LAGERBEHOLDNING
Lagerbeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er net-
torealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne 
lavere værdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til nominel værdi, reduceret med nedskriv-
ning til imødegåelse af forventede tab.    
   
VÆRDIPAPIRER
Investeringsbeviser og aktier optages til kursværdien pr. balan-
cedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab føres 
over egenkapitalen.

PASSIVER
Egenkapital
SMU Fonden, Jubilæumsfonden, Motocrossfonden, Dispositions-
fonden og BMX 1. hjælpsfonden er integreret i Danmarks Motor 
Unions årsrapport.

Unionens fonde tilskrives en intern rente på 2%.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Gæld måles til nominel restgæld.

Anvendt regnskabspraksis
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DMU RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2013

2012 Indtægter Note Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.
2.934 DIF 1 2.680.205 2.692.650 3.005.795 
5.620 Licensindtægter 2 6.077.200 5.492.894 5.492.894 
1.609 Kontingenter 3 1.600.000 1.504.140 1.541.744 
38 Løbsafgifter 4 40.000 40.500 30.000 
162 Diverse indtægter 5 113.000 230.756 113.000 
10.363 Indtægter i alt 10.510.405 9.960.940 10.183.433 

Driftsomkostninger
-613 SK Tilskud 6 -720.004 -618.337 -650.004 
-348 Møder og Omkostninger 7 -290.000 -385.023 -285.000 
-2.931 Lønninger 8 -3.246.245 -3.298.316 -3.124.518 
-73 Bank og regnskabsomkostnigner 9 -30.000 -67.454 -32.500 
-2.471 Forsikringer 10 -2.396.760 -2.296.861 -2.308.778 
-566 Administration 11 -608.000 -577.007 -563.138 
-92 IT Drift 12 -120.000 -112.515 -150.000 
-108 Repræsentantskabsmøde 13 -30.000 -34.992 -232.000 
-78 Klublederseminar 14 -60.000 -38.724 -30.000 
-23 Andet 15 -20.000 -35.985 -20.000 
-1.729 Talent og Eliteaktiviteter 16 -1.709.600 -1.709.600 -1.543.067 
-403 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer 17 -100.000 -241.712 -254.244 
-204 DMU Udviklingsaktiviteter 18 -260.000 -135.637 -119.738 
-216 Internationalt Arbejde 19 -75.000 -104.219 -71.407 
-562 DMU Miljøaktiviteter 20 -116.000 -41.862 -141.500 
-434 Informationssektionen 21 -238.744 -283.624 -355.499 
-80 Uddannelse 22 -110.000 1.814 -12.000 
-167 Afskrivninger 23 -300.000 -263.142 -280.000 
-11.098 Driftsomkostninger i alt -10.430.353 -10.243.196 -10.173.393 

-735 Hovedkassen Driftsresultat 80.052 -282.256 10.040 

Sportskommissionerne Driftsresultater
40 Motocross 24 19.900 106.162 -43.100 
-184 Speedway 25 -7.221 -78.110 -4.921 
-14 Road Racing / Drag Racing 26 -25.063 29.472 -13.300 
22 Off Track 27 5.752 42.318 -5.249 
-18 BMX 28 4.314 16.572 -52.336 

-889 Årets resultat 77.734 -165.842 -108.866 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

A K T I V E R Regnskabsnoter

2012 Note 2013 
t.kr.
872 Driftsmidler 29 951.161 

872 Anlægsaktiver i alt 951.161 

227 Lagerbeholdning 282.695 
1.161 Tilgodehavender 30 832.687 
3.960 Værdipapirer 31 3.789.484 

5.348 Omsætningsaktiver i alt 4.904.866 

6.220 AKTIVER I ALT 5.856.027 

P A S S I V E R

2012 Note 2013 
t.kr.
3.464 DMU kapital 32 3.059.023 
25 Jubilæumsfond 33 25.423 
105 SMU Fonden 34 107.470 
81 Dispositionsfond 35 81.000 
236 Motocrossfonden 36 274.670 
1 BMX 1.hjælps fond 37 926 

3.912 Egenkapital i alt  3.548.512 

575 Kreditorer 38 232.757 
107 Skyldig moms 29.140 
0 Modtagne forudbetalinger 289.254 
25 Deposita DSL 0 
392 Feriepengeforpligtelser 497.848 
132 Mellemregninger 39 804.500 
1.077 Likvide beholdninger 40 454.016 

2.308 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.307.515 

6.220 PASSIVER I ALT 5.856.027 

Kautionsforpligtelser 41
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

1 DIF Tilskud
2.934 DIF Tilskud 2.680.205 2.692.650 3.005.795 
2.934 DIF Tilskud i alt 2.680.205 2.692.650 3.005.795 

2 Licenser
3.914 Motocross 4.130.000 3.712.101 3.712.101 
793 Speedway 800.000 675.595 675.595 
466 Road Racing 527.200 450.745 450.745 
287 BMX 429.000 456.915 456.915 
160 Off Track 191.000 197.538 197.538 
5.620 Licenser i alt 6.077.200 5.492.894 5.492.894 

3 Kontingenter
1.609 Kontingenter 1.600.000 1.504.140 1.541.744 
1.609 Kontingenter i alt 1.600.000 1.504.140 1.541.744 

4 Løbsafgifter
38 Løbsafgifter intenationale arrangementer 40.000 40.500 30.000 
38 Løbsafgifter i alt 40.000 40.500 30.000 

5 Diverse
0 Rykkergebyrer, protestgebyrer 10.000 9.175 10.000 
84 Renteindtægter 80.000 182.064 80.000 
78 Diverse indtægter 23.000 39.517 23.000 
162 Diverse i alt 113.000 230.756 113.000 

6 SK Tilskud:  
-250 SK - tilskud MX -257.400 -257.400 -257.400 
-120 SK - tilskud SP -103.612 -103.612 -103.612 
-116 SK - tilskud BMX -117.464 -117.464 -117.464 
-60 SK - tilskud RR -68.276 -68.276 -68.276 
-54 SK - tilskud Off.track -53.252 -53.252 -53.252 
-13 Tilskud Klubber -120.000 -18.333 -50.000 
-613 SK Tilskud i alt -720.004 -618.337 -650.004 

7 Møder og Omkostninger
-81 Hovedbestyrelse -90.000 -126.203 -90.000 
-8 Ordensudvalg -10.000 -16.003 -10.000 
-42 Talent og Eliteudvalg -30.000 -40.979 -30.000 
-31 Forretningsudvalget -30.000 -26.482 -25.000 
-5 Marketing, Partnership og Sponsor -15.000 -7.366 -15.000 
-31 Reglement- og juraudvalg -15.000 -5.142 -10.000 
-3 DMU Jubilæumsudvalg -5.000 -20.900 -5.000 
-23 Bredde- og Udviklingsudvalg -25.000 -10.631 0 
-12 IT Strategi udvalg -5.000 -1.856 -5.000 
-41 Sikkerhedsudvalg -25.000 -24.434 -25.000
-71 Andre udvalg -40.000 105.027 70.000
-348 Møder og Omkostninger i alt -290.000 -385.023 -285.000 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

8 Lønninger
-2.785 Gager -3.424.245 -3.352.614 -3.195.518 
-26 ATP -25.000 -16.380 -25.000 
-26 AER + AES -20.000 -45.730 -20.000 
-94 Feriepengeforpligtelser -100.000 -120.839 -4.000 
0 Tilskud 323.000 237.247 160.000 
0 Uddannelse af medarbejder 0 0 -40.000 
-2.931 Lønninger i alt -3.246.245 -3.298.316 -3.124.518 

9 Bank og regnskabsomkostninger
-4 Regnskabsassist. DIF 0 -9.289 0 
-38 Revision -10.000 -16.064 -7.500 
-13 Renteudgifter -10.000 -20.001 -15.000 
-15 Bankomkostninger -10.000 -22.100 -10.000 
-3 Møder og rejseomkostninger 0 0 0 
-73 Bank og regnskabsomkostninger i alt -30.000 -67.454 -32.500 

10 Forsikringer
-69 Andel DIFs kollektive forsikringer: -67.298 -78.441 -93.610 
-2.402 Forsikring -2.329.462 -2.218.420 -2.215.168 
-2.471 Forsikringer i alt -2.396.760 -2.296.861 -2.308.778 

11 Administration:
-1 Reglementer 0 0 0 
-18 Kontorartikler -15.000 -9.941 -15.000 
-49 Tryksager -113.000 -72.390 -80.000 
-3 Fotokopiering -10.000 -6.563 -10.000 
-67 Porto -70.000 -49.508 -60.000 
-41 Telefon og telefax -40.000 -51.186 -40.000 
-89 Sekretariatet -55.000 -80.411 -70.000 
-31 Specialistbistand -20.000 -10.779 -7.500 
-11 Repræsentation -10.000 -10.683 -10.000 
-34 SK/Udvalgsmøder -30.000 -43.441 -30.000 
-217 Husleje -220.000 -220.638 -220.638 
-1 Småinventar -10.000 -2.583 -5.000 
-4 Forsikringer Adm. -15.000 -15.190 -15.000 
0 EDB-drift Administration 0 -3.694 0 
-566 Administration i alt -608.000 -577.007 -563.138 

12  IT Drift
-126 EDB-drift Administrationen -120.000 -146.115 -150.000 
34 Sharepoint licenser indtægter 30.000 33.600 33.600 
0 Sharepoint licenser udgifter -30.000 0 -33.600 
-92 IT Drift i alt -120.000 -112.515 -150.000 

13 Repræsentantskabsmøde:
196 Repræsentantskabsmøde Deltagerbetaling 95.000 111.210 230.925 
-278 Repræsentantskabsmøde Hotel -125.000 -129.400 -382.925 
-26 Repræsentantskabsmøde Diverse udgifter 0 -16.802 -80.000 
-108 Repræsentantskabsmøde i alt -30.000 -34.992 -232.000 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

14 Klublederseminar:
146 Klublederseminar Deltagerbetaling 130.000 140.191 130.000 
-217 Klublederseminar Hotel -190.000 -178.915 -160.000 
-7 Klublederseminar Diverse udgifter 0 0 0 
-78 Klublederseminar i alt -60.000 -38.724 -30.000 

15 Andet:
-23 Tab på klubber -15.000 -35.985 -15.000 
0 Tab på eksterne debitorer -5.000 0 -5.000 
-23 Andet i alt -20.000 -35.985 -20.000 

16 Talent og Eliteaktiviteter
Fælles Talent og Elite

100 Team Danmark Tilskud 0 0 0 
0 HB Talent og Elite Tilskud 0 106.654 0 
-100 Sportschef omkostninger 0 -30.140 0
0 Andre omkostninger fælles 0 -76.514 0 
0 Fælles Talent og Elite i alt 0 0 0 

RR Talent og Elite
228 HB Talent og Elite Tilskud - RR 230.000 194.396 210.000 
-125 Rejser og Møder -50.000 -88.593 0 
-103 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -180.000 -105.803 -210.000 
0 RR Talent og Elite i alt 0 0 0 

MotoCross Talent og Elite
275 Team Danmark Tilskud 82.500 82.500 0 
485 HB Talent og Elite Tilskud 580.000 565.190 497.500 
50 SK Talent og Elite Tilskud 50.000 50.000 50.000 
0 Andre indtægter 0 20.000 0 
-517 Landstræner omkostninger -470.000 -337.148 -447.500 
-328 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -242.500 -199.808 -100.000 
0 Individuel Støtte 0 -100.734 0 
35 Andre områder 0 -80.000 0 
0 MotoCross Talent og Elite i alt 0 0 0 

BMX Talent og Elite
27 Team Danmark Tilskud 72.000 72.000 78.500 
488 HB Talent og Elite Tilskud 404.600 366.017 401.900 
36 SK Talent og Elite Tilskud 36.000 36.000 36.000 
0 Andre indtægter 0 92.489 0 
-332 Landstræner omkostninger -352.000 -410.572 -352.000 
-174 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -125.600 -121.863 -119.400 
-35 Talentudvikling -25.000 -24.071 -35.000 
-10 Baneleje -10.000 -10.000 -10.000 
0 BMX Talent og Elite i alt 0 0 0 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

Speedway Talent og Elite
725 Team Danmark Tilskud 800.000 800.000 800.000 
443 HB Talent og Elite Tilskud 425.000 425.426 373.667 
173 SK Talent og Elite Tilskud 173.333 173.332 173.333 
233 Andre indtægter 233.000 224.801 233.000 
-584 Landstræner omkostninger -600.000 -578.313 -700.000 
-573 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -525.000 -550.501 -485.400 
-395 Talentudvikling -421.333 -411.217 -337.500 
-22 Andre områder -85.000 -83.528 -57.100 
0 Speedway Talent og Elite i alt 0 0 0 

Off Track Talent og Eliteaktiviteter
85 HB Talent og Elite Tilskud 70.000 51.917 60.000 
0 Enduro Aktiviteter -20.000 -7.119 -15.000 
-85 Trial Aktiviteter -50.000 -44.798 -45.000 
0 Off Track Talent og Eliteaktiviteter i alt 0 0 0 

1.729 DMU Talent og Eliteaktiviteter i alt 1.709.600 1.709.600 1.543.067 

17 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer:
0 Andre Udvalg Møder og Omkostninger 0 -235 0 
-74 Marketing -50.000 -97.944 -97.063 
-172 Profil beklædning -50.000 -21.181 0 
-62 Events Danish Award 0 0 0 
-95 Events - Diverse -80.000 -122.352 -348.000 
0 Sponsor indtægt 80.000 0 275.000 
0 Merchadise Indkøb 0 0 -84.181 
0 Merchadise Salg 0 0 0 
-403 Marketing, Partnership og Sponsorer i alt -100.000 -241.712 -254.244 

18 DMU Udviklingsaktiviteter:
-116 Projekter -200.000 -30.724 -50.000 
0 FairPlay 0 -2.710 -5.000 
0 ATK BMX DIF Tilskud 0 49.562 127.238 
0 ATK BMX DIF/DMU Projekt 0 -116.321 -132.500 
0 BMX Talentcenter Øst 0 -16.454 -34.476 
-22 Åbent hus omkostninger -20.000 -2.411 0 
-66 Udviklingsmøder -40.000 -16.579 -25.000 
-204 DMU Udviklingsaktiviteter i alt -260.000 -135.637 -119.738 

19 Internationalt Arbejde:
-98 FIM Kongres/møder -60.000 -52.979 -50.000 
-79 UEM Kongres/møder -45.000 -75.213 -60.000 
-5 UCI kongres/møder -5.000 0 -5.000 
-38 Nordiske møder -25.000 -14.164 -20.000 
-75 Andre internationale møder -20.000 -33.119 -20.000 
31 FIM Tilskud 10.000 13.693 10.000 
16 UEM Tilskud 30.000 17.912 30.000 
58 DIF Tilskud 65.000 63.491 65.000 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

-11 Internationalt Udvalg Møde -10.000 -7.433 -5.000 
-15 FIM Kontingent -15.000 -16.407 -16.407 
-216 Internationalt Arbejde i alt -75.000 -104.219 -71.407 

20 DMU Miljøaktiviteter:
-4 DMU Miljø Møder og rejseomkostninger -10.000 -24.717 -17.000 
0 Aktiviteter 0 -25.509 -35.000 
0 Eksterne støjmålinger 0 -906 0 
-8 Miljøofficials FIM/UEM stævner -10.000 -12.020 -12.000 
-25 Støjmåling MX -20.000 -13.288 -20.000 
-1 Støjmåling SW -10.000 -7.653 -10.000 
-17 Støjmåling RR -10.000 -8.306 -10.000 
-66 Kalibrering/reparation udstyr -50.000 3.206 -35.000 
-7 Miljøofficials -6.000 -8.712 0 
-2 Kontorartikler 0 0 0 
-429 Carl Bro Honorar 0 70.313 0 
-3 Kørsel -50.000 -20.270 -20.000 
0 Klubbetaling for Miljøprojekter 50.000 6.000 17.500 
-562 DMU Miljøaktiviteter i alt -116.000 -41.862 -141.500 

21 Informationssektionen:
0 Møder og rejseomkostninger -10.000 -5.071 -5.000 
189 Annonceindtægter 250.000 171.740 230.000 
15 Abonnementer, løssalg 20.000 15.940 15.600 
121 Kulturstyrelsen 111.256 122.046 110.401 
184 Diverse indtægter 60.000 51.835 50.000 
-364 Trykning -250.000 -193.150 -240.000 
-36 Aktiviteter -30.000 -36.938 -70.000 
-47 Diverse omkostninger 0 0 0 
-296 Porto -270.000 -230.754 -240.000 
-96 Web-drift -60.000 -66.056 -60.000 
-104 Motorbladet, artikler og billeder -60.000 -85.027 -60.000 
0 Jubilæumsbog -65.000 -28.189 -226.500 
0 Tilskud til jubilæumsbog 65.000 0 140.000 
-434 Informationssektionen i alt -238.744 -283.624 -355.499 

22 Uddannelse:
-44 Møder og rejseomkostninger -30.000 -14.275 -15.000 
-77 Uddannelse -40.000 -20.454 -30.000 
68 Klubtræneruddannelse 0 0 -252.000 
0 Klubtræneruddannelse: indtægt 0 0 275.000 
49 Uddannelse Deltagerbetaling 20.000 82.200 75.000 
-7 Diverse udgifter -5.000 0 0 
-68 Kursusudgifter, Instruktører -50.000 -40.921 -60.000 
-1 Publikationer -5.000 -4.736 -5.000 
-80 Uddannelse i alt -110.000 1.814 -12.000 

23 Afskrivninger:
-167 Afskrivninger: -300.000 -263.142 -280.000 
-167 Afskrivninger i alt -300.000 -263.142 -280.000 
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2013 har været endnu et godt sportsligt år for dansk Motocross, 
hvor der igen blev hentet medaljer, og hvor ungdommen fik vist, at 
der er god grund til at have store forventninger for fremtiden.

Glen Meiers sølvmedalje i den talentfyldte EM 85cc klasse, står 
uden tvivl som den bedste danske præstation i 2013, og præsta-
tionen har givet genlyd over det meste af Europa, hvor Glen Meiers 
navn nu er bredt kendt i motocross kredse. Sammenlagt med en 
ADAC Youngster og en DM guldmedalje er der nu høje forventninger 
til Glen Meiers deltagelse i EM 125cc serien i 2014.

Glens EM medalje og de øvrige unge talenters præstationer, spejler 
sig automatisk tilbage på landstræner Mikkel Capranis sats på de 
unge kørere. Et sats som allerede har givet resultater, og noget som 
landstræneren vil følge op på, med et stadigt fokus på ungdommen 
i 2014.

Rigtigt mange unge kørere var ude at deltage i EM, ADAC og andre 
internationale løb, og specielt positivt var det for de unge kørere, at 
der igen i 2013, var to afdelinger af EM 65cc/85cc på dansk grund. 
De to afdelinger blev afholdt af henholdsvis Hedelands Motorklub 
og Randers Motor Sport, og på den måde spillede de to klubber 
en stor rolle i den videre udvikling af danske motocross talenter. 
Heldigvis er de unge kørere allerede sikret samme muligheder i 
2014, da Vestjysk Motocross Klub og Midtsjællands Sports Motor-
klub er blevet tilkendt hver deres EM 65cc/85cc afdeling i 2014. 

I forlængelse af EM, er det naturligt at nævne det internationale 
arbejde, som bliver udført af DMU folk. En meget vigtig opgave, 
som er nem at overse i dagligdagen, men som bl.a. har været med-
virkende til de tildelte EM afdelinger via Peter Hansens virke i FIM 
Europe.

Det er imidlertid ikke kun de klubber der har afholdt EM som har 
haft succes. Generelt har der været et utroligt højt niveau, når de 
danske motocross klubber har afholdt løb. Et niveau og mange per-
fekte afviklede løb, som kun har været muligt pga. de mange frivil-
lige, som gør et fuldstændigt uvurderligt stykke arbejde, - noget vi 
håber vores aktive kører lægger mærke til, og gerne kvitterer herfor 
Generelt har der ligeledes været en god deltagelse til de mange 
løb, og det er en meget positiv tendens, som gavner klubberne og 
sporten som helhed.

For Quad kørerne blev der afviklet et meget succesfuldt nordisk 
mesterskab på Mors, og de danske kørere viste sig i den grad, 
at være konkurrencedygtige i forhold til vores nordiske nabolan-
de. Samtidigt var det Nordiske Mesterskab hos Morsø Motocross 
Club også en vidnesbyrd for den positive udvikling, som har været 
i Quad sporten igennem 2013.

Fyrtårnet i dansk motocross var igen i 2013 DM-A serien, som for-
sat udvikler sig og tiltrækker et stadigt større publikum. I skrivende 

stund ved vi, at der arbejdes flittigt på en aftale med en ny ho-
vedsponsor i 2014, og ligeledes sættes der store kræfter ind på TV 
dækning af serien i den kommende sæson.

Desværre var år 2013 og begyndelsen af 2014 her, hvor dansk 
motocross blev ramt af to dødsfald. To fuldstændigt ubegribelige 
ulykker, som alle har haft svært ved at forstå, og som har skabt et 
uerstatteligt tomrum hos de efterladte.
 
Heldigvis viste det sig, at motocross- og motorsportsfolket som 
helhed, var i stand til at rykke lidt tættere sammen i disse svære 
situationer.

Det viste sig bl.a. ved Dansk Motorsport Award, som blev afviklet i 
Cirkusbygningen, hvor der ikke kun var blevet plads til fejringen af 
motorsporten, men også plads til at vise den sidste respekt. På 
den måde viste Dansk Motorsport Award sig igen som en kæmpe 
succes, og som et event der kan rumme alt hvad motorsporten 
indeholder.

Den kommende sæson er allerede skudt i gang, og i 100 års jubi-
læet for DMU kan vi se frem til en indholdsrig sæson, hvor der for 
uden EM for de små, også afholdes EM Classic for kørerne i den 
anden ende af aldersskalaen. Derudover er der både jubilæums løb 
samt en hel række af andre arrangementer.

Sportsåret 2013 Motocross
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Regnskabsåret udviser et overskud på 106.162,00 mod et budget 
på 19.900, 00 kr.

På indtægtssiden er der generelt ikke de store afvigelser mellem 
regnskabsresultatet og budgettet. 

På udgiftssiden er det igen lykkes at holde ”Administrationsom-
kostninger” på den rigtige side af budgettet, - nærmere et mindre 
forbrug på 37.000,-kr. 

Møder m.v. er også under budget, hvilket bl.a. skyldes øget brug 
af Skype, brug af jeres klubhuse, samt afvikling af møder, når man 
alligevel er samlet i de forskellige aktiviteter.

”Transponder aktiviteterne ”, efterlader et minus på 24.293 kr. i 
forhold til budget. Et område vi reelt ikke er ”herre” over, da det er 
meget svært at budgettere her.

”Andre sportsaktiviteter + udviklingsaktiviteter” efterlader et ufor-
brugt beløb på 42.153 kr. i forhold til budget. Hovedårsagen hertil 
er at der ikke er igangsat aktiviteter. 

De budgetterede midler til ” Micro udvalgs aktiviteter” står også 
uforbrugt hen, - noget der skal være større fokus på fremad.

På ”banesyn” er der et + på 12.685 kr. i forhold til budgettet, hvil-
ket bl.a. skyldes god planlægning.

Alt i alt et tilfredsstillende resultat                
                    
        
                 
Brøndby, den 5. februar 2014
               
                    
                    
                    
_________________________                    
Asger Pedersen                

Formand SK Motocross     

motocross:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN MOTOCROSS
Resultat 2013 - Budget 2014

2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

24 Sportskommissionen MotoCross
Indtægter

249 DMU Tilskud 257.400 257.400 257.400 
1 Reglement 2.000 1.325 0 
1 Bøder 1.000 5.000 0 
1 Diverse 1.000 0 0 
252 Indtægter i alt 261.400 263.725 257.400 

Administration
0 Kontorartikler -10.000 0 -5.000 
-1 Porto -1.000 -506 -1.000 
-2 Reglementer, tryksager mm -15.000 2.694 -10.000 
-1 Repræsentation -2.000 0 -5.000 
-26 Telefon -15.000 -22.851 -18.000 
0 Webmaster -10.000 -10.000 -8.000 
-6 Diverse -5.000 0 -5.000 
-36 Administration i alt -58.000 -30.663 -52.000 

Møder og omkostninger
0 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 -13.541 -20.000 
-12 Nordiske møder Møder og Omkostninger -15.000 0 -15.000 
-30 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -7.000 -11.247 -20.000 
-77 SK - møder Møder og Omkostninger -70.000 -71.913 -60.000 
-26 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -30.000 -21.047 -30.000 
0 Talent og Elitemøder Møder og Omkostninger -1.000 0 -1.000 
-145 Møder og omkostninger i alt -123.000 -117.748 -146.000 

Løbsafvikling
38 Løbsafgift med offentlig adgang 40.000 45.000 40.000 
151 Løbsafgift uden offentlig adgang 140.000 135.000 120.000 
-88 Dommerhonorarer -75.000 -81.580 -75.000 
-53 Præmier -60.000 -51.370 -65.000 
48 Løbsafvikling i alt 45.000 47.050 20.000 

Transponderaktiviteter
255 Transponder Salg 275.000 155.637 150.000 
3 Transponder Leje 1.000 0 1.000 
-198 Transponder Indkøb -206.000 -124.884 -120.000 
0 Transponder Reparationer -2.000 0 -2.000 
-1 Transponder Diverse -8.000 0 -6.000 
-20 Transponder Afskrivninger -15.000 -10.046 0 
39 Transponderaktiviteter i alt 45.000 20.707 23.000 

Andre Sportsaktiviteter
-5 Sponsorer -5.000 -1.915 -5.000 
-26 Holdudsendelser -25.000 -22.000 -25.000 
-31 Andre Sportsaktiviteter i alt -30.000 -23.915 -30.000 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

Udviklingsaktiviteter
-22 Projekter -25.000 -6.432 -30.000 
-50 Elite og talentarbejde -50.000 -50.000 -50.000 
0 PR og Markering -12.500 0 -12.500 
0 Internationale kursur -5.000 0 -5.000 
-72 Udviklingsaktiviteter i alt -92.500 -56.432 -97.500 

Micro Udvalg Aktiviteter
0 Udvalgsomkostninger -15.000 2.440 -10.000 
0 Micro Udvalg Aktiviteter i alt -15.000 2.440 -10.000 

Kursus og Uddannelse
0 Sportudsvalg Møder og Omkostninger 0 0 -6.000 
0 Deltagerbetaling 15.000 24.150 24.000 
-8 Kørselsudgifter til instruktører -8.000 -2.628 -3.000 
-16 Forplejning kursusdeltagere -25.000 -37.765 -33.000 
-4 Internationale kurser -5.000 -5.316 -5.000 
-28 Kursus og Uddannelse i alt -23.000 -21.559 -23.000 

Banesyn
59 Klubbetalinger for banesyn 60.000 72.200 65.000 
-19 Kørselsudgifter til banesynsfolk -25.000 -24.515 -25.000 
40 Banesyn i alt 35.000 47.685 40.000 

Beklædning
-26 Køb -25.000 -25.128 -25.000 
-26 Beklædning i alt -25.000 -25.128 -25.000 

41 Driftsresultat 19.900 106.162 -43.100 

A K T I V E R

279 Mellemregning med hovedkassen. 300.000 

279 Aktiver i alt 300.000 

P A S S I V E R

Egenkapital:
239 Saldo pr. 1. januar 279.609 
40 Årets resultat 106.162 

Overskydende egenkapital overført til DMU -85.771

279 Egenkapital i alt 300.000 

279 Passiver i alt 300.000
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2013 var for dansk Speedway endnu et sportsligt succesfyldt år 
med masser af flotte resultater på både den nationale og inter-
nationale scene. Vores kørere viste flot kørsel og hentede mange 
medaljer. Det vidner om, at vi har mange talenter og en fantastisk 
bredde, som igen er et resultat af det solide talentarbejde, der 
foregår i klubberne og i samarbejde med vor ungdoms- og lands-
træner. Så vi kan se tilbage på et år med både et højt nationalt 
niveau, og at dansk speedway fortsat er førende på den internatio-
nale speedwayscene. Sidst på året blev landstræner Anders Secher 
valgt til årets træner af BT og Coachers, ligesom Erik Gundersen var 
indstillet til Team Danmarks Talentpris, hvilket vi er meget stolte af.

Superligaen har i en årrække udfordret de enkelte klubber på flere 
fronter, bl.a. på det organisatoriske og økonomiske. I den forbindel-
se blev det besluttet at ligaklubberne, i løbet af 2013 skulle etab-
lere et selskab, som skal drive den professionelle afdeling. Dette 
arbejde er nu fuldført, og alle klubber har dermed et selskab til at 
lede ligaaktiviteterne og få mere styring på økonomien. Vi håber, 
at det medvirker til, at klubledelserne i de enkelte ligaklubber kan 
koncentrere sig mere om klubarbejdet, medlemspleje og klubudvik-
ling, herunder uddannelse af klubtrænere, og dermed medvirke til 
at fastholde vores aktive og få flere nye til at starte i vores sport.

Igen i 2013 blev der afviklet rigtig mange turneringsmatcher; over 
161 blev det til. Matcherne fordelte sig på følgende måde: 
• 500cc, 44 matcher
• Old Boys, 10 matcher
• 80cc, 82 matcher fordelt på 3 divisioner
• 50cc, 27 matcher fordelt på 3 divisioner
 
I flere af divisionerne var der spænding omkring placeringerne til 
sidste runde, og det er vores opfattelse, at turneringen stort set er 
blevet afviklet meget tilfredsstillende.

I forbindelse med turneringsplanlægningen og reglementet var det 
besluttet at begrænse brug af udenlandske kører i DT, og det var 
med en vis spænding, at se om det ville få den ønskede effekt at 
få de kørere, som man mente gik hjemme, ud at køre turnering. 
Det viste sig, at der trods initiativet stadig var nogle få, som ikke 
kom ud at køre. Årsagen står dog ubesvaret, hvorvidt det skyldes 
manglende plads på holdene, eller de ikke ville kører, men trods 
det blev turneringen afviklet med næsten fuldtalligt hold hver gang.

Som et yderligere tiltag i at få flere/alle ud at køre, så er der på op-
fordring fra flere sider igen etableret en 2. division i 500cc i 2014. 
Med dette tiltag håber vi, at kunne få endnu flere aktive på banen.

Men 2013 er også året, hvor dansk speedway har stået overfor 
nogle store udfordringer i forhold til at finde fælles ståsted for den 
fremtidige udvikling. Fra DMU og SK-side, er der arbejdet hårdt for 
at inddrage klubberne i processen fremad, men det er en meget 
stor udfordring at skabe fælles indstilling til det fælles arbejde. Det 
kan være svært for klubbernes repræsentanter at skelne mellem 
klubinteresser og sportens interesser på landsplan. Det gør det 
svært at tiltrække nye ledere til sportsudvalg og sportskommission, 
og at få et fremadrettet arbejde i kommission og udvalg.

På den internationale front er vi i 2013 efter flere års kamp har vi 
endelig fået en plads i FIM, således vi kan få indflydelse på udvik-
lingen internationalt. Jan Stæchmann er blevet udpeget som med-
lem af CCP bureauet. En post, som der har været arbejdet på i en 
længere periode. Denne er det nu endelig lykkedes os at få. I CCP 
bureauet tages alle beslutninger omkring udviklingen af internatio-
nal speedway så det er derfor vigtigt for dansk speedway at være 
med der for at få maksimalt indflydelse på udviklingen. Derudover 
er undertegnede kommet ind i et andet FIM udvalg, ISLB, som ude-
lukkende arbejder med koordineringen af regler og kalendere for de 
forskellige international speedway ligaer.

Sportsåret 2013 Speedway
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For 2013 var der budgetteret med et mindre underskud på 7.221 
kr., men store mødeaktiviteter, tilskud til arrangementer og en væ-
sentligt mindre indtægt på løbsafviklingen gør, at vi desværre må 
konstatere, at vi kommer ud med et samlet underskud på 78.110 
kr. - på trods af fokus på de enkelte udgifter.

Væsentlige afvigelser er:
1. Mødeaktiviteter  -49.000,-
2. Tilskud til arrangementer   -20.370,-
3. Løbsafvikling 68.000,-

Udgifter til mødeaktiviteterne er hovedsagligt overskredet i for-
bindelse med afholdelse af superliga, TA og rundbanemøder med 
20.000 kr. SK-møder, Repræsentantskabsmøde og klubledersemi-
nar er overskredet med 30.000 kr.

Tilskud til arrangementer er overskredet bl.a. på bagrund af flere 
internationale stævner i 2013, samt nogle uafsluttede sager med 
nogle kører fra 2012.

Afvigelserne på løbsafviklingen skal hovedsagelig findes i et fald i 
indtægter på løb uden offentlig adgang på ca. 50.000 kr. samt et 
ikke budgetsat beløb til præmier på 12.000,-

Brøndby, den 5. februar 2014

_________________________ 
Svend Jacobsen 
Formand SK Speedway

speedway:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN SPEEDWAY
Resultat 2013 - Budget 2014

2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

25 Sportskommissionen Speedway
Indtægter

120 DMU Tilskud 103.612 103.612 103.612 
2 Reglement 8.000 6.550 0 
10 Bøder 0 900 0 
132 Indtægter i alt 111.612 111.062 103.612 

Administration
-9 Kontorartikler -5.000 -823 -1.000 
-1 Administration  0 0 0 
0 Porto -1.000 -69 -200 
-12 Reglementer, tryksager mm -10.000 -13.487 -1.000 
-51 Repræsentation -50.000 -27.152 -30.000 
-2 Diverse gaver -1.500 -1.971 -1.000 
-10 Telefon -10.000 -8.000 -10.000 
-13 Diverse -5.000 -33.959 -10.000 
0 Internationale møde omkostninger 0 0 -15.000 
0 IT omkostninger 0 0 -20.000 
-98 Administration i alt -82.500 -85.461 -88.200 

Møder og omkostninger
-1 Repræsentation 0 0 0 
-3 Banesynsudvalg Møder og Omkostninger 0 0 0 
-3 Baneudvalg Møder og Omkostninger 0 0 0 
-3 Græs og Langbaneudvalg Møder og Omk. 0 0 0 
-5 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 -15.900 -10.000 
-8 Nordiske møder Møder og Omkostninger -5.000 0 0 
-5 Reglements Udvalg Møder og Omkostninger -5.000 -1.881 -1.000 
-28 Repræsentanskabsmøde Møder og Omk. -7.000 -13.226 -10.000 
-61 SK - møder Møder og Omkostninger -45.000 -57.776 -25.000 
-2 Sportsudvalg Møder og Omkostninger 0 -1.264 0 
-9 SPW 50, 80, 500 (Rundbane) Møder og Omk. -10.000 -13.052 -14.000 
-51 SuperLiga Udvalg Møder og Omkostninger -10.000 -20.997 -18.000 
-2 Talent og Elitemøder Møder og Omkostninger 0 0 0 
-14 Turneringsadministration (SL) Møder og Omk. -5.000 -11.945 0 
-3 Turneringsadministration (TA) Møder og Omk. -5.000 -5.114 -4.000 
-197 Møder og omkostninger i alt -92.000 -141.155 -82.000 

Løbsafvikling
148 Løbsafgift med offentlig adgang 150.000 178.500 230.000 
253 Løbsafgift uden offentlig adgang 250.000 206.731 200.000 
-220 Dommerhonorarer -210.000 -235.173 -225.000 
-8 Teknisk kontrol -10.000 -420 -5.000 
64 Holdtilmeldinger 65.000 69.000 70.000 
41 Holdbøder 50.000 8.500 10.000 
-1 TA-møder 0 0 0 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

39 DSL Licenser 30.000 43.000 40.000 
-5 Diverse omkostninger 0 0 0 
-1 Præmier 0 -12.236 -12.000 
310 Løbsafvikling i alt 325.000 257.902 308.000 

Andre Sportsaktiviteter
-1 Teknisk Kontrol 0 0 0 
-62 Tilskud til arrangementer -40.000 -60.370 -55.000 
-21 Holdudsendele U21 -25.000 0 0 
-77 Internationale Sportomkostninger -50.000 -33.197 -35.000 
-161 Andre Sportsaktiviteter i alt -115.000 -93.567 -90.000 

Udviklingsaktiviteter
-15 Projekter -45.000 -13.792 -45.000 
-173 Elite og talentarbejde -173.333 -173.332 -173.333 
75 Øremærkede midler til talentarbejde 75.000 75.000 75.000 
-1 Udvalgsomkostninger 0 0 0 
-114 Udviklingsaktiviteter i alt -143.333 -112.124 -143.333 

Kursus og Uddannelse
37 Deltagerbetaling 40.000 21.100 20.000 
-7 Kørselsudgifter til instruktører -8.000 -14.455 -10.000 
-37 Forplejning kursusdeltagere -40.000 -13.548 -13.000 
-35 Internationale kurser -5.000 -5.932 -5.000 
-42 Kursus og Uddannelse i alt -13.000 -12.835 -8.000 

Banesyn
24 Klubbetalinger for banesyn 25.000 29.600 25.000 
-31 Kørselsudgifter til banesynsfolk -18.000 -27.898 -25.000 
-7 Banesyn i alt 7.000 1.702 0 

Beklædning
-5 Køb -5.000 -3.634 -5.000 
-5 Beklædning i alt -5.000 -3.634 -5.000 

 
-184 Driftsresultat -7.221 -78.110 -4.921 

A K T I V E R

35 Mellemregning med Hovedkassen -42.826 

35 Aktiver i alt -42.826 

P A S S I V E R

Egenkapital:
219 Saldo pr. 1. januar 35.284 
-184 Årets resultat -78.110 

35 Egenkapital i alt -42.826 

35 Passiver i alt -42.826 
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BMX

  

MOTOCROSS

SPEEDWAY

OFF-TRACK

Årets Speedway-kører: 
niels-kristian iversen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm
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Årets profil: 
Kasper Lynggaard

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Carsten Olsen

Årets event: 
speedway i parken

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: BSI Speedway
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I 2013 fortsatte samarbejdet mellem klubber og promotorer om af-
vikling af Road Racing stævner, og sæsonen blev afviklet med 10 
løb fordelt på 5 stævner, og der er igen blevet afholdt en NM serie. I 
Classic RR har vi endnu et år haft æren af at afholde det afsluttende 
EM stævne, mens der i Mini RR har været lidt færre løb.

Som noget nyt er der kommet mere fokus på deltagelse i Parade 
stævner, hvor Classic RR har været med både i Århus og ved Copen-
hagen Classic Gran Prix. Det sidste var en stor succes, og samarbej-
det med arrangørerne vil blive udbygget i 2014.

Antal licenser er overordnet stabiliseret, men med forskydning mel-
lem vore grupper. RR A er steget, mens RR B er faldet – men det 
skyldes, at der er udstedt lidt færre frilicenser. Classic er steget og 
Drag Racing er stabilt. Vores problembarn er fortsat Mini RR, hvor der 
igen i 2013 er sket et fald. Systemet med frilicenser til nye kørere har 
været en kæmpe succes i vores gren, og der er kommet mange nye 
medlemmer i klubberne og deltagere ved stævnerne.

Vores talent og elite program har haft behov for en fornyelse. I 2013 
er de etableret en mentorordning for unge RR talenter, hvor erfarne 
kørere i samarbejde med DMU’s sportschef tilrettelægger individu-
elle udviklingsforløb støttet af fælles rammearrangementer og øko-
nomiske tilskud. Aftalerne er på plads, og vi vil se programmet rulle 
i gang i 2014. For Mini RR bygger vores talentarbejde fremover på 
klubtrænere og fælles træningsdage på baner, som DMU lejer. Dette 
støttes af indkøb af træningsmaskiner i RRK Viking, som DMU har 
været med til at finansiere. Vi håber, at det kan betyde en ny start 
for Mini RR.

Vores tekniske klasser er blevet omlagt i 2013 i både RR, Min RR og 
Classic. Formålet er at have færre klasser og at tilpasse klasserne til 
internationale løbsserier. Denne tilpasning vil fortsætte i 2014, hvor 
den vil være fuldt implementeret.

Antallet af RR og DR klubber er reduceret, idet RRK Korskro er lukket. 
Vi har nu fire aktive klubber RRK Viking, AMK, RR Herning og Drag 
Racing Club Danmark. Der er en række medlemmer i brede motor-
klubber som Fyns Motor Sport og Hedeland Motorklub samt lidt flere 
spredt i andre MX klubber. Udviklingen er et resultat af flere års hårde 
tider og meget høje stævneomkostninger, og fra SK RR/DR har vi set 
positivt på denne koncentration. Klubberne har også i samarbejdet 
med race promotors fået mulighed for at skabe flere stævner.

SPORTSÅRET DRAGRACING
2013-sæsonen i 2013 var begunstiget af godt vejr, hvilket betød, at 
de 4 DM-afdelinger, der blev kørt med en enkelt undtagelse kunne 
fuldføres med kvalifikation og eliminering.

Sæsonen startede godt med licenskursus for 11 nye kørere. Heraf 
deltog langt størsteparten i løbet af året i Street Bike, som blev en 
meget spændende klasse med hele tre nye kørere blandt de 4 første, 
og en overraskende rookie som dansk mester.

I alt kørte 37 kørere med i de fire klasser, hvor der blev kørt om DM. 
Gennem hele sæsonen kørte en enlig dansk juniorkører Matias Holm 
med i alle løb. Han fik belønning for sin indsats ved at placere sig på 
en flot 2. plads i European Drag Racing Series.

Internationalt var der flotte placeringer til de danske kørere med 
Frederick Schacks som den absolutte mest suveræne, da han på 
overbevisende måde sikrede sig Europamesterskabet i Super Twin 
Top Gas. Erfarne Mogens Lund blandede sig blandt et meget stort og 
konkurrencedygtigt europæisk felt  i topstriden  Super Street Bike, 
og endelig føjede Per Laursen en andenplads i NM til sit Danmarks-
mesterskab.

Den største udfordring for drag racing er stadig baneforholdene. 
Årets afdelinger blev kørt i Thisted Lufthavn, Vandel og to afdelinger 
i Mosten (sprint). Savnet af en permanent bane og mulighederne for 
at træne er mærkbart i sporten. 

Sportsåret 2013 Road Racing/Dragracing

Fotograf: Johan Juel Jensen
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I 2013 introducerede vi to nye licenstyper,  nemlig Træningslicens 
og 1-Race licens. De er imidlertid ikke slået an i det omfang vi 
forventede. Samtidig bortfaldt de internationale licenser, idet alle 
nationale licenser også fungerer som internationale licenser. Dette 
har alt i alt medført et skuffende resultat i licensindtægterne, hvor 
vi faldt fra 465.000 kr. i 2012 til 450.000 kr.. Vores budget var 
tilmed sat højt til 527.000 kr.

Selve licenstallene er ganske pæne med stigning i RR A, DR og CV 
samt Mini RR Junior. RR B er faldet lidt, men det kan formodentlig 
henføres til ,at der er indløst lidt færre frilicenser. Det store problem 
er Mini RR Senior, som på to år er faldet fra 66 til 38. Med den 
store fokus på Mini RR kan vi forhåbentlig rette op på det.

Vores udgifter har også i 2013 været holdt på et lavt niveau og reelt 
var der tale om samme forbrug som i 2012. Når resultatet alligevel 
er 14.000 kr. bedre skyldes det en ekstraordinær indtægt i form af 
erstatning fra forsikringen efter branden af vores rullefelt.

Større afvigelser fra budgetter skal kort omtales i det følgende. Vi 
har sparet 34.000 på møder, som fortsat i vidt omfang holdes på 
Skype eller i forbindelse med, at man alligevel er samlet i andre an-
ledninger. Omkostninger til dommere er 14.000 kr. under budget. 
Det skyldes en dygtig tilrettelæggelse i Sportsudvalg Admin/RR, 
som har ansvaret for dommerudsendelse. Transponderregnska-
bet afviger 25.200 kr. negativt, og det skyldes at salget har været 
lavere end budgetteret. Transponder salg og udlejning er notorisk 
vanskelige at forudse. Både for Sportsaktiviteter og Udviklingsakti-
viteter er der igen i år ingen midler brugt, da SK ikke har modtaget 
ansøgninger. Også Kurser og Uddannelse er uden bevægelser, da 
der ikke har været SK betalte aktiviteter i året. Endelig har der væ-
ret et pænt overskud på Banesyn.

Alt i alt er resultatet tilfredsstillende med et samlet resultat af drif-
ten på 29.000 kr., mod budget -25.000 kr. og R12 3.000 kr.

Brøndby, den 5. februar 2014

_________________________
Jesper Holm
Formand SK Road- og Drag Racing

Road Racing og DragRacing: 
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN ROAD RACING / DRAG RACING
Resultat 2013 - Budget 2014

2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

26 Sportskommissionen Road Racing / Drag Racing
Indtægter

60 DMU Tilskud 68.800 68.276 68.800 
20 Diverse 30.000 30.000 30.000 
1 Bøder 1.000 1.500 0 
81 Indtægter i alt 99.800 99.776 98.800 

Administration
-1 Kontorartikler -500 0 -500 
0 Administration -600 0 -600 
0 Reglementer, tryksager mm 0 -470 -500 
-6 Telefon -5.000 -6.059 -6.500 
-8 Afskrivning 0 0 0 
-15 Administration i alt -6.100 -6.529 -8.100 

Møder og omkostninger
-3 Drag Racing Udvalg Møder og Omkostninger -2.500 -955 -2.500 
-8 Klublederseminar Møder og Omkostninger -8.000 -10.089 -8.000 
-4 Mini og Rekrutteringsudvalg Møder og Omkostninger -4.500 -1.813 -2.500 
-17 Nordiske møder Møder og Omkostninger -10.000 -6.990 -5.000 
-9 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -10.000 -8.530 -9.000 
-7 RR Administration Std. Klasser Møder og Omk. -8.000 -2.033 -4.500 
-27 SK - møder Møder og Omkostninger -35.000 -16.879 -30.000 
-4 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -5.000 -1.502 0 
-79 Møder og omkostninger i alt -83.000 -48.791 -61.500 

Løbsafvikling
63 Løbsafgift uden offentlig adgang 56.000 54.000 44.000 
-55 Dommerhonorarer -56.000 -41.278 -44.000 
-2 Teknisk kontrol -2.000 10.083 0 
-35 Afskrivninger -41.134 -44.052 -41.000 
0 Præmier -1.500 -4.754 -1.500 
-29 Løbsafvikling i alt -44.634 -26.001 -42.500 

Transponderaktiviteter
46 Transponder Salg 45.000 15.286 20.000 
48 Transponder Leje 35.000 30.000 22.000 
-34 Transponder Indkøb -35.000 -13.142 -15.000 
0 Transponder Reparationer -3.000 0 -3.000 
0 Transponder Diverse -2.000 -388 -2.000 
-11 Transponder Afskrivninger -10.629 -27.546 -15.000 
49 Transponderaktiviteter i alt 29.371 4.210 7.000 

Andre Sportsaktiviteter
0 Tilskud til arrangementer -5.000 0 0 
-2 Juryudsendelser 0 0 0 
-2 Andre Sportsaktiviteter i alt -5.000 0 0 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

Udviklingsaktiviteter
-1 Projekter -5.000 -300 0 
-1 PR og Markering -2.500 0 -2.000 
-2 Udviklingsaktiviteter i alt -7.500 -300 -2.000 

Udvalgsomkostninger
1 Drag Racing Indtægter 0 0 0 
1 Udvalg Aktiviteter i alt 0 0 0 

Kursus og Uddannelse
-8 Internationale kurser 0 0 0 
0 Kørselsudgifter til instruktører -3.000 0 0 
-8 Forplejning kursusdeltagere -5.000 0 -5.000 
-16 Kursus og Uddannelse i alt -8.000 0 -5.000 

Banesyn
2 Klubbetalinger for banesyn 5.000 14.950 5.000 
-3 Kørselsudgifter til banesynsfolk -5.000 -7.843 -5.000 
-1 Banesyn i alt 0 7.107 0 

-14 Driftsresultat -25.063 29.472 -13.300 

A K T I V E R

154 Mellemregning med hovedkassen 183.867 

154 Aktiver i alt 183.867 

P A S S I V E R

Egenkapital:
168 Saldo pr. 1. januar 154.395 
-14 Årets resultat 29.472 

154 Egenkapital i alt 183.867 

154 Passiver i alt 183.867 
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2013 har i Off-track været et lidt broget år med up and downs.

Enduro har således igen vist sig at kunne tiltrække endnu flere kø-
rere. Med en vækst på over 30 % er Enduro nu den suverænt stør-
ste del af Off-Track. Ligesom, at der på klubsiden også er begyndt 
at ske noget vest for Storebælt. Vi forventer, at vi også i 2014 vil 
opleve en vækst i antallet af deltagere.     

Året har også vist, at de frivillige ledere ikke hænger på træerne, og 
det ikke altid er lige let at få besat posterne. 

SuperMoto har i 2013 hvis ikke ligget i dvale, så dog kørt på vå-
geblus. Der har desværre ikke været muligt for sportsudvalget at 

prioritere en udvikling af sporten, hvorfor der desværre må konsta-
teres, at der her har været et faldende licenstal. Der har i løbet af 
året været holdt nogle møder med SU RR omkring muligheden for et 
tættere samarbejde, både sportsligt og ikke mindst organisatorisk.

Trial har ikke udviklet sig på licenstallet, men virker til at være kom-
met ind i en konsolideringsfase, hvor man i klubberne og SU ruster 
sig til at tage ”det næste skridt”. Der er et kæmpe potentiale for 
vækst i Trial-sporten, men det kræver, at organisationen styrkes 
- både i SU og ude i klubberne.  SU Trial har i 2013 også været 
ramt problemer med at finde folk, der vil prioritere et arbejde som 
frivillig leder. 

Sportsåret 2013 Off-Track
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Off-Track-regnskabet fortsætter tendensen fra tidligere år med et 
stort overskud. 

Som sådan er det selvfølgelig godt med et overskud, men baggrun-
den for overskuddet er ikke kun positivt,. Det er selvfølgelig positivt 
at Off-Track stadig er Benchmark, når det drejer sig om at afholde 
”billige” møder, som Skypemøder og møder i hjemmet.  Men det er 
negativt, at den største besparelse ligger i, at vores udvalg ikke har 
haft tilstrækkelig aktivitet og fokus på den sportslige udvikling, og 
derved formået at få pengene til at arbejde. Forklaringen for dette 
ligger jo selvfølgelig også i, at der i 2013 har været store udfordrin-
ger med at få bemandet udvalgene.  

Vi vil i 2014 have større fokus på at få iværksat primært bredde-
aktiviteter, der kan sikre Off-Track-grenene en kontinuerlig vækst 
og udvikling.

Brøndby, den 5. februar 2014

_________________________
Hans Jørn Beck
Formand SK Off-track

Off-track:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN OFF TRACK
Resultat 2013 - Budget 2014

2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

27 Sportskommissionen Off Track
Indtægter

53 DMU Tilskud 53.252 53.252 53.251 
53 Indtægter i alt 53.252 53.252 53.251 

Administration
0 Telefon -1.500 0 0 
0 Administration i alt -1.500 0 0 

Møder og omkostninger
0 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 -5.300 0 
-16 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -7.500 0 -6.000 
-2 SK - møder Møder og Omkostninger -7.500 -1.434 -7.500 
-2 SuperMoto Udvalg Møder og Omkostninger 0 0 0 
-20 Møder og omkostninger i alt -15.000 -6.734 -13.500 

Enduro Udvalg Aktiviteter
-1 Udvalgsomkostninger 0 0 0 
3 Løbsafgifter 2.400 5.600 5.000 
0 Møder og Omkostninger -6.000 -2.744 -5.000 
0 Præmier -2.500 -4.843 -5.000 
-1 Dommerhonorar -1.000 0 -2.000 
-11 Breddearbejde -5.000 -500 -8.000 
-10 Andre Sportsaktiviteter i alt -12.100 -2.487 -15.000 

Super Moto Udvalg Aktiviteter
4 Løbsafgifter 6.000 6.000 6.000 
-2 Møder og Omkostninger -6.000 0 -5.000 
-4 Præmier -3.500 -2.537 -2.000 
-1 Dommerhonorar -2.000 -2.991 -3.000 
0 Breddearbejde -7.000 0 -11.000 
-3 Andre Sportsaktiviteter i alt -12.500 472 -15.000 

Trial Udvalg Aktiviteter
10 Sponsor og Diverse indtægter 5.000 0 0 
8 Løbsafgifter 6.600 10.200 8.000 
0 Møder og Omkostninger -4.000 0 -5.000 
-7 Præmier -6.500 -6.885 -5.000 
-2 Breddearbejde -5.000 -5.500 -13.000 
-7 Diverse -2.500 0 0 
2 Andre Sportsaktiviteter i alt -6.400 -2.185 -15.000 

22 Driftsresultat 5.752 42.318 -5.249
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A K T I V E R

153  Mellemregning med hovedkassen 195.445 

153  Aktiver i alt 195.445 

P A S S I V E R 

 Egenkapital: 
130  Saldo pr. 1. januar 153.127 
23  Årets resultat 42.318 

153  Egenkapital i alt 195.445 

153  Passiver i alt 195.445 
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2013 har været et godt år for dansk BMX – både på resultatsiden 
og med det arbejde, som er gjort ude i klubberne. 

Flere af vores kørere har taget medaljer ved EM-afdelingerne og kørt 
flot ved VM. Mia Christensen vandt fx EM-guld i Piger 10 år, mens 
Hjalte B. Feldt i Expert 8 år, Marc B. Feldt i Expert 13 år og Jimmi 
Therkelsen i 17-24 år alle tog bronze ved EM. Det samme gjorde 
Ib Søborg i Cruiser-klassen. Chris T. Christensen vandt Continential 
Championship i Junior-klassen ved EM-afdelingen i Wieterstadt.

Ved VM blev det også til flot race, hvor Jack Christensen kørte sig i 
VM-finalen i klassen 17-24. Dog levede resultaterne ikke helt op til 
de forventninger, vi havde hos flere af kørerne.   

Herhjemme har det også været et godt år for dansk BMX, hvor især 
de nye baner hos henholdsvis Roskilde og Bjerringbro bliver spæn-
dende at køre på i 2014. Banerne er af høj international standard, 
og især banen i Roskilde bliver ekstra interessant, da det jo er her, 
at EM-finalen til juli skal afholdes. Feldborg har fået en bevilling til 
at bygge en fullskale indendørsbane, og det er godt tegn, at der 
kommer flere og flere indendørsbaner rundt om i landet. Senest 
med Roskilde BMX’ indendørshal, som har fået en rigtig flot start. 

Time Trial som seedingsløb ved elitens DM i Haderslev var en intens 
oplevelse. I det hele taget var Elite Men i LP den bedste og mest 
intense i mange år. I forhold til Landspokalen, så blev der genind-
ført B-finalerne, hvilket SK efterfølgende godt kunne se var en fejl 
at fjerne. 

I år startede vi Regionscenter Sjælland op, og i 2014 vil arbejdet 
med de andre Regionscentre fortsætte.  Det bliver spændende at 
følge. 

I 2013 måtte vi desværre sige farvel til en stor personlighed i 
BMX-sporten, da Karl Johnsen døde i april. Karl arbejdede igennem 
mange år med en lang række tiltag, blandt andet byggede han en 
indendørsbane, som stod klar i 2006. Udover sit store arbejde i 
BMX-sporten var Karl også en uselvisk, hjælpsom og positiv mand. 
Ære være hans minde. 

En af vores bedste kørere gennem tiderne valgte i 2013 at stoppe 
på landsholdet. Morten Therkildsen, som deltog ved OL i London, 
vil fremover køre i Master-klassen of være indblandet på anden vis 
i BMX, hvilke vi alle i BMX-sporten kan glæde os over. 

Sportsåret 2013 BMX
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BMX SK’s budget til mødeomkostninger blev overholdt i 2013.

Større udgifter til præmier (i alt 66.942 kr.) og mindre udgifter til 
dommerafgift betød mindre overskud til løbsafvikling end budget-
teret. Indtægterne fra løbsafvikling var budgetteret til 41.850 kr., 
men blev 34.030 kr.

For første gang blev der i 2013 givet transporttilskud til den inter-
nationale holdleder. Det vil fortsætte i 2014.

BMX SK havde afsat 30.000 kr. til udviklingsaktiviteter. Cirka 
20.000 kr. blev ikke brugt, heraf 10.000 kr. afsat til BMX skoler.  
Samlet overføres et overskud på 12.258 kr. i 2013 til regionsud-
vikling i 2014.
                    
                                        
                    
Brøndby, den 5. februar 2014               
                    
                    
                    
_________________________                    
Hans Storm                

Formand SK BMX 

BMX:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN BMX
Resultat 2013 - Budget 2014

2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

28 Sportskommissionen BMX
115 DMU Tilskud 117.464 117.464 117.464 
0 Bøder 2.000 0 
6 Diverse 800 0 
121 Indtægter i alt 117.464 120.264 117.464 

Administration 0 
0 Kontorartikler -1.500 0 0 
0 Reglementer, tryksager mm 0 -496 -1.500 
-2 Diver gaver -3.000 0 0 
0 Diverse 0 -2.488 -3.000 
-2 Administration i alt -4.500 -2.984 -4.500 

Møder og omkostninger
-4 Banesynsudvalg Møder og Omkostninger -5.000 0 0 
-5 Klublederseminar Møder og Omkostninger -10.000 -15.115 -10.000 
0 Nordiske møder Møder og Omkostninger -15.000 -4.048 -15.000 
-4 Reglements Udvalg Møder og Omkostninger 0 0 0 
-28 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -6.000 -10.193 -15.000 
-57 SK - møder Møder og Omkostninger -40.000 -50.839 -50.000 
-8 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -5.000 -564 -10.000 
-106 Møder og omkostninger i alt -81.000 -80.759 -100.000 

Løbsafvikling
12 Løbsafgift med offentlig adgang 31.000 22.500 22.500 
16 Løbsafgift uden offentlig adgang 25.600 39.200 39.200 
-23 Dommerhonorarer -37.200 -27.088 -29.000 
-28 Landspokalpræmier -40.350 -14.510 -15.000 
48 Landspokal Indtægt 66.300 66.360 80.000 
-3 Præmier -3.500 -52.432 -55.000 
22 Løbsafvikling i alt 41.850 34.030 42.700 

 
Andre Sportsaktiviteter

5 Udlandske Løb, incl. Holdleder og telt 0 8.775 141.000 
-3 Udlandske Løb, incl. Holdleder og telt -4.000 -7.466 -141.000 
2 Andre Sportsaktiviteter i alt -4.000 1.309 0 

Udviklingsaktiviteter
-14 Projekter -15.000 -10.241 -34.000 
-36 Elite og talentarbejde -36.000 -36.000 -36.000 
0 Ungdomsudvalg -5.000 0 0 
0 Sommerskoler -10.000 0 0 
0 PR og Markering 0 0 0 
0 Udstyr til løbsafvikling 0 0 -30.000 
-50 Udviklingsaktiviteter i alt -66.000 -46.241 -100.000 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

Kursus og Uddannelse
8 Deltagerbetaling 8.000 5.600 6.000 
0 Kørselsudgifter til instruktører -5.000 -3.934 -4.000 
-2 Forplejning kursusdeltagere -7.500 -9.927 -10.000 
6 Kursus og Uddannelse i alt -4.500 -8.261 -8.000 

Banesyn
15 Klubbetalinger for banesyn 30.000 0 28.800 
-27 Kørselsudgifter til banesynsfolk -25.000 -4.095 -28.800 
-12 Banesyn i alt 5.000 -4.095 0 

Beklædning
-21 Køb -18.000 -6.591 25.000 
22 Salg 18.000 9.900 -25.000 
1 Beklædning i alt 0 3.309 0 

-18 Driftsresultat 4.314 16.572 -52.336 
 

A K T I V E R

189 Mellemregning med hovedkassen 206.315 

189 Aktiver i alt 206.315 

P A S S I V E R

Egenkapital:
207 Saldo pr. 1. januar 189.743 
-18 Årets resultat 16.572 
189 Egenkapital i alt 206.315 

189 Passiver i alt 206.315 
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Årets BMX-kører: 
Jack Christensen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANISHBIKEAWARD.DK

Fotograf: Lee Photography



ÅRSRAPPORT2013

49

Stemningsbilleder fra 
Dansk Motorsport Award

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm

Fotograf: Allan Høgholm
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2012 Regnskabsnoter 2013 
t.kr.

29 Driftsmidler
Ny grafisk profil

37 Saldo pr. 1. januar 161.802 
161 Årets tilgang 264.204 
-37 Årets afskrivning -102.271 
161 Ny grafisk profil i alt 323.735 

Transponderudstyr Motocross
33 Saldo pr. 1. januar 13.590 
0 Årets afgang -3.544 
-20 Årets afskrivning (SD Motocross) -10.046 
13 Transponderudstyr i alt 0 

Inventar kontor
0 Saldo pr. 1. januar 54.000 
58 Årets tilgang 98.558 
-4 Årets afskrivning -46.699 
54 Inventar kontor i alt 105.859 

Banematerialer
66 Saldo pr. 1. januar 137.449 
153 Årets tilgang 0 
-82 Årets afskrivning -67.668 
137 Banematerialer i alt 69.781 

Forretningssystem 
302 Saldo pr. 1.januar 505.894 
329 Årets tilgang 84.815 
-126 Årets afskrivning -138.923 
505 Forretningssystem i alt 451.786 

872 Driftsmidler i alt 951.161 

30 Tilgodehavender
726 Debitorer 442.504 
28 Debitorer MotorBladet 15.634 
131 Diverse tilgodehavender 265.688 
275 Forudbetalte omkostninger 108.861 
1.160 Tilgodehavender i alt 832.687 

31 Værdipapirer
3.938 Obligationer 3.786.559 
22 Aktier 2.925 
3.960 Værdipapirer i alt 3.789.484 

Obligationer er pantsat primært for alt mellemværende
32 DMU kapital

4.200 Saldo pr. 1. januar 3.464.123 
-895 Årets resultat -165.847 
166 Kursregulering af værdipapirer -224.053 
-7 Intern rente ovf. til fonde -15.200 
3.464 Saldo pr. 31. december 3.059.023 
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2012 Regnskabsnoter 2013 
t.kr.

33 Jubilæumsfond
24 Saldo pr. 1. januar 24.925 
0 Tilskud 0 
0 Rentetilskrivning, 2% 498 
24 Saldo pr. 31. december 25.423 

34 SMU Fonden
103 Saldo pr. 1. januar 105.363 
0 Udbetalinger 0 
2 Rentetilskrivning, 2% 2.107 
105 Saldo pr. 31. december 107.470 

35 Dispositionsfond
81 Saldo pr. 1. januar 81.000 
0 Anvendt 0 
81 Saldo pr. 31. december 81.000 

36 Motocrossfonden
196 Saldo pr. 1. januar 235.554 
95 Årets indbetalinger 93.230 
-6 Regulering primo 0 
-55 Årets udbetalinger -59.500 
5 Rentetilskrivning, 2% 5.386 
235 Saldo pr. 31. december 274.670 

37 BMX 1. hjælps fond
0 Saldo pr. 1. januar 908 
0 Årets indbetalinger 0 
0 Årets udbetalinger 0 
0 Rentetilskrivning, 2% 18 
0 Saldo pr. 31. december 926 

38 Kreditorer
71 Skyldige omkostninger og hensættelser 0 
504 Samlekonto kreditorer 232.757 
575 Kreditorer i alt 232.757 

39 Mellemregninger
-470 Tryg Forsikring -432.309 
698 Eliteaktiviteter Team Danmark 0 
0 Danmarks Idræts-Forbund 1.230.531 
-96 Internationale organisationer 6.278 
132 Mellemregninger i alt 804.500 
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2012 Regnskabsnoter Budget 2013 Resultat 2013 Budget 2014
t.kr.

40 Likvide beholdninger
Danske Bank:

-194 Konto 3154-807896 0 

Jyske Bank
1.552 Konto 5044 109 281-9 595.189 
-164 Konto 5044 118 165-3 -6.885 
-103 Konto 5044 120 100-6 0 
0 Konto 5044 120 081-8 0 
-13 Konto 5044 119 108-2 -121.909 
-1 Kassebeholdning -12.379 
1.077 Likvide beholdninger i alt 454.016 

41 Kautionsforpligtelser
75 Aarhus Motorklub 50.000
100 Næstved Motorklub 62.500
70 Taulov BMX 49.000
50 Haderslev BMX 40.000
0 Møldrup Motocross 13.500 
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Årets Road Racing-kører: 
jan jespersen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm
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MOTOCROSS  
MX1
Kasper Ladefoged Lynggaard 

MX2 
Rasmus Krog Jørgensen 

DM B 125cc 2 takt 
Nikolaj Skovgaard Christensen 

DM B MX2 
Danni Højris Stender  

DM B MX1 
Mike Andersen 

DM Dameklasse 
Catja Rasmussen 

DM Pigeklasse 
Line Dam Nielsen 

DM B-mini 65cc 
Oscar Etin Hartvigsen 

DM B-mini 85cc 
Bastian Bøgh Damm 

DM A-mini 85cc 
Glen Meier 

DM OB 33-44 
Jesper Kjær Jørgensen 

DM OB 45+ 
Kim Alex Olsen  

DM B Micro 50cc 
Matti Jørgensen 

DM B Micro 80cc 
Magnus Smith 

DM Maxi Quad Open A 
Sebastian Michelsen 

Medaljetagere 2013
Der er i gennem 2013 blevet kåret utallige danmarksmestre i alle af DMU’s grene. På de følgende sider kan du læse, hvem der har fået 
hængt guldet om halsen samt hvem der har vundet de forskellige klasser og rækker. Derudover er denne oversigt suppleret med en oversigt 
over EM- og VM-medaljetagere samt NM-vindere i 2013. Vi ønsker alle et stort tillykke. 

DM Maxi Quad OB 33+ A/B 
Jan Steffensen  

DM Sidevogne gr. A/B  
Arne Tilly og Robert Almthen  

DM Klubhold Maxi A 
Motorcykel Clubben Svendborg 

DM Klubhold Mini 
Randers Motor Sport 

DM Klubhold OB  
Hedelands Motorklub 2 

DM Klubhold Micro B 
Melby Micro Cross Club 

Dansk Classic 35+ 
Flemming Vad 

Dansk Classic 50+ 
Kurt Villadsen 

Dansk Classic Twin Shock 125cc
Ronni Friis 

Dansk Classic Pre. 77 
Mikael Sadolin Pedersen 

Dansk Classic 60+ 
Cai Larsen 

Dansk Classic 66+ 
Jens B. Skovsen  

Dansk Classic Twin Shock -50
Casper Olsen  

Dansk Classic Twin Shock 50+
Jan W. Nielsen 

Dansk Classic A-klasse 
Ebbe Jørgensen  

Dansk Classic 250 2T og 4T 
Daniel Dallerup 

Dansk Classic Pigeklasse 
Mia Mikkelsen  

Dansk Classic EVO 
Casper Olsen  
  
Udland  
Europa Mesterskab 85cc
Sølv: Glen Meier 
  
  
SPEEDWAY   
Individuel DM
Niels Kristian Iversen  

DM U21 Speedway
Mikkel Michelsen 

DM 80cc Speedway 
Jonas Seifert  

DM 50cc Speedway 
Rune Ludvigsen  

Dansk Metal Speedway League (hold)
Esbjerg Motor Sport 

Speedway Danmarksserien 500cc
Brovst Speedway Club  

Speedway Hold DM Oldboys 
Silkeborg Speedway Club  

1. division 80cc (hold) 
Holsted Speedway Klub 

2. division 80cc (hold) 
Vissenbjerg Bred Motor Klub 

3. division 80cc (hold) 
Holstebro Speedway Klub 

1. division 50cc (hold) 
Skærbæk Motor Klub 

2. division 50cc (hold) 
Munkebo Speedway Club 
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3. division 50cc (hold) 
Fredericia Motor Klub 
  
Udland  
Speedway Grandprix individuelt
Bronze: Niels Kristian Iversen  

Speedway World Cup Hold 
Sølv: Det danske Speedwaylandshold: 
Nicki Pedersen, Niels Kristian Iversen, 
Michael Jepsen Jensen, Kenneth 
Bjerre  

VM Hold U21 500cc 
Guld: Michael Jepsen Jensen, Mikkel 
Michelsen, Niclas Porsing, Mikkel Bech 
Jensen 

YGT 80cc 
Guld: Frederik Jacobsen Sølv: Sam 
Jensen Bronze Patrick Hansen 

Europa Mesterskab 500cc 
Mikkel Michelsen  

Europa Mesterskab 80cc 
Guld: Jason Jørgensen  
Sølv: Frederik Jacobsen 
Bronze: Sam Jensen 

Europa Mesterskab 500 cc U21 Team
Sølv: Rasmus Jensen, Anders Thomsen, 
Nikolaj Jakobsen, Kenni Nissen, Emil 
Grøndal 

Nordisk Mesterskab 80cc 
Guld: Jason Jørgensen  
Sølv: Frederik Jacobsen 
Bronze: Patrick Hansen 

Nordisk Mesterskab Hold 80cc
Jason Jørgensen, Frederik Jacobsen, 
Patrick Hansen, Sam Jensen  

Nordisk Mesterskab 500cc U21
Sølv: Rasmus Jensen, 
Bronze: Mikkel Michelsen  

SEC 
Sølv: Nciki Pedersen  
  

BMX  
DM Elite Men 
Mike Kaltoft 

DM Elite Junior Men 
Chris Christensen 

DM Elite Men Open  
Theis Nordkvist  

DM Elite Woman Open  
Lotte Filsø 

DM Junior Men  
Andreas Wöhlk 

DM Drenge 19+ 
Jesper Elgaard  

DM Drenge 16 år 
Rasmus Salling 

DM Drenge 15 år 
Mathias Vilain 

DM Drenge 14 år 
Simon Jensen 

DM Drenge 13 år 
Marc Feldt 

DM Drenge 12 år 
Simon Højsgaard 

DM Drenge 11 år 
Magnus Dyhre 

DM Drenge 10 år  
Anton Wennbring 

DM Drenge 9 år 
Marcus Leth  

DM Drenge 8 år 
Noah Henriksen  

DM Drenge 7 år 
Sebastian Klit  

DM Drenge 6 år og under  
Mathias Leth  

DM Cruiser 40+ 
Ib Søborg  

DM Cruiser 30-39 år 
Martin Askholm  

DM Cruiser 29 år og under  
Peter Gammelby  

DM Ladies Cruiser  
Shannie Hee 

DM Piger 15 år og over
Nicoline Madsen  

DM Piger 14 år 
Sille Duus 

DM Piger 13 år  
Simone Larsen  

DM Piger 12 år 
Rikke Balle 

DM Piger 11 år 
Simone Barasinski  

DM Piger 10 år 
Mia Christensen  

DM Piger 9 år  
Nanna Jensen 

DM Piger 8 år 
Sille Mikkelsen  

DM Piger 7 år 
Bolette Schlüter  

DM Piger 6 år og under  
Eline Dyhre 

DM Klubhold 
Bjerringbro 1 

DM Team Hold  
Team All in 

DM Klubstafet 
Sorø 1 
  
Udland  
Europa Mesterskab Piger 10 år
Guld: Mia Christensen 

Europa Mesterskab Expert 8 år
Bronze: Hjalte B. Feldt 

Europa Mesterskab Expert 13 år
Bronze: Marc B. Feldt 

Europa Mesterskab 17-24 år 
Bronze: Jimmi Therkelsen 

Europa Mesterskab Cruiser 
Bronze: Ib Søborg 

Continental Championship 
Guld: Chris Christensen 
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Nordisk Mesterskab Expert 12 år
Simon J. Højsgaard 

Nordisk Mesterskab Expert 14 år
Simon Jensen 
  

OFF TRACK   
Enduro  
A-klassen 
Thomas Kongshøj 

B-klassen 
Jesper Nyboe Larsen 

C-klassen 
Thomas Holmgaard Stegemejer  

48+  
Peter Andersen  

Dame 
Pia Steen Petersen  

Junior  
Magnus Rasmussen  
  
Trial  
DM Elite  
Morten Andersen  

DM Junior  
Martin Hirschgaard  

DM Kadet 
Mikkel Brade 

DM Piger  
Sofie Sørensen  
  
Udland  
Nordisk Mesterskab Hold Elite
Bronze: Morten Andersen, Mikkel Brade 
og Kristian Jørgensen  
  
SuperMoto  
DM Open A/B 
Jonas Mikkelsen  

DM Open Mini  
Niklas Damgaard  

DM Open OB +33 år  
Morten Mejdahl 

DM Mini/Micro Rookie 
Nanna Salling  

ROAD RACING  
DM Superstock 1000 
Jan Jespersen 

DM Superbike 
Michael Møller Pedersen 

DM Superstock 600 
Christoffer Gøth 

DM Classic klasse 2B 50ccm
Anders Elsberg  

DM Classic klasse 4 350ccm 72
Jesper Carlsen  

DM Classic klasse 5 500ccm 72
Uffe Stæhr 

DM Classic klasse 6 750ccm 72
Brian Pedersen 

DM Classic klasse 7A+7B 
Forgotten Era 79 
Carl Frederiksen  

DM Classic klasse 7C Formula 80-87 
F1
Kim Jensen 

DM Classic klasse 7C Formula 80-87 
F2 600ccm
Esben Dallerup  
  
Udland  
Nordisk Mesterskab Moto3/125 GP
Guld: Emil Meyer Petersen  
  
RR Mini   
DM Scooter Supersport  
Mikkel Rasmussen  

DM Scooter 13 HK 
Mads Christiansen 

DM 80/125cc Junior, Senior 9HK, NSF 
100 
Danny Raavad  

DM 80/125cc Senior 15 HK 12”
Alex Laurisden 

DM 80/125cc Senior 15 HK 17”
Mads Thomsen 

DM Mini Moto Senior Mini/Midi 40cc
Palle Nielsen  

DM Mini Moto Junior A+B 
Sune Stripp 
  
Drag Racing   
DM Street Bike Bracket 
Kenneth Klinge Kristensen 

DM Super Gas Bike  
Per Laursen 

DM Super Competition Bike 
Mikkel Olsen  

DM Super Street Bike  
Mogens Lund 
  
Udland  
Nordisk Mesterskab Super Gas Bike
Sølv: Per Laursen 

FIM E Super Street Bike  
Sølv: Mogens Lund
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Årets Motocross-kører: 
Kasper Lynggaard

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Carsten Olsen
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Årets mc sportskører: 
niels-kristian iversen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm
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DMU FairPlay startede op i 2013 og har nu været i gang i ét år. Og det har været et godt DMU FairPlay-år, som mange i sporten har taget 
til sig og på eget initiativ sat fokus på. DMU FairPlay stopper dog ikke her, og der vil derfor i 2014 stadig være stor fokus på FairPlay med 
forskellige initiativer og tiltag.

DMU FairPlay ligger i forlængelse af DMU’s værdier og visioner og har til formål at skabe bedre sammenhold internt i sporten, at medvirke 
til en større respekt kørerne imellem samt til de mange frivillige, som dagligt gør et stort arbejde. DMU FairPlay opfordrer også alle i DMU 
til at udvise og tage ansvar over for de børn og unge, som ofte spejler sig hos de ældre. På denne baggrund optræder begreberne, Respekt 
– Ansvar – Sammenhold i DMU’s FairPlay-logo.

I 2014 vil der som nævnt stadig være stor fokus på FairPlay i DMU, og budskabet vil synliggøres via DMU’s nye hjemmeside, som får sit eget 
menupunkt, via sociale medier, videoer, billeder samt andet skriftligt materiale. Det er utrolig vigtigt, at klubberne samt alle kørere, ledere, 
trænere og forældre i DMU støtter op om FairPlay. Det gælder både på banen, i klubhuset, på tilskuerrækkerne, på de sociale medier osv.

2013 var et godt FairPlay-år med et par undtagelser. Vi håber, at 2014 bliver et endnu bedre FairPlay-år og at I stadig vil hjælpe med at 
gøre Respekt – Ansvar – Sammenhold til integrerede begreber i DMU. 

DMU’s FairPlay-logo er til frit brug. For at rekvirere et DMU FairPlay-logo, så skriv en mail til mgt@dmusport.dk. 
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