
2014ÅRSRAPPORT



ÅRSRAPPORT2014 ÅRSRAPPORT2014

2 3

Indholdsfortegnelse
Mission, Vision og Strategi 2014-2020 ....................................... 4

DMU’s organisation ..................................................................... 6

Jobfunktioner i DMU .................................................................... 8

Prioriterede aktiviteter 2015 – 2016 ............................................ 9

Uddannelse – en status og et kig på fremtiden .......................... 10

Tak for et fantastisk jubilæumsår ............................................... 12

DMU FairPlay i 2015 .................................................................. 14

Medlems- og licensstatistik ....................................................... 16

Service til klubberne ...................................................................17

Formandens beretning ............................................................... 18

Ledelsespåtegning..................................................................... 19

Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet ............... 20

Intern revision ............................................................................ 21

Anvendt regnskabspraksis ......................................................... 22

DMU’s resultatopgørelse  .......................................................... 23
· Aktiver og Passiver .............................................................. 24
· Regnskabsnoter… ................................................................ 25

Sportsåret 2014 Motocross ....................................................... 32
· Formandens beretning ......................................................... 33
· Regnskab ............................................................................ 34

Sportsåret 2014 Speedway ....................................................... 36
· Formandens beretning ......................................................... 37
· Regnskab ............................................................................ 38

Sportsåret 2014 Road Racing/Dragracing ................................. 40
· Formandens beretning ......................................................... 41
· Regnskab ............................................................................ 42

Sportsåret 2014 Off-Track ......................................................... 44
· Formandens beretning ......................................................... 45
· Regnskab ............................................................................ 46

Sportsåret 2014 BMX ................................................................ 48
· Formandens beretning ......................................................... 49
· Regnskab ............................................................................ 50

Regnskabsnoter ......................................................................... 54

Medaljetagere 2014 .................................................................. 57

Med udgivelsen af DMU’s Årsrapport 2014 sættes et punktum for en stor milepæl i DMU ś 100-års jubilæum. Året 2014 har været præget 
af mange flotte events rundt omkring i Danmark og med en fantastisk opbakning fra alle involverede.

Fra DMU ś Hovedbestyrelse vil vi endnu engang gerne takke alle klubberne, alle de mange frivillige og alle de aktive som har været medvir-
kende til at gøre 2014 til et jubilæum, der med sikkerhed vil gå over i historien som et værdigt 100-års jubilæum for DMU.

De sportslige resultater udeblev heller ikke i 2014, men om muligt lige så vigtigt var, at de kommende talenter viste deres talent, og det 
lover godt for fremtiden og de kommende målsætninger og forventninger.

DMU ś Vision 2020 blev godkendt i 2014, og der har været en løbende opfølgning af de forskellige aktiviteter og indsatsområder. De pri-
mære punkter som der er fokuseret på i 2014 har været sikkerhedsområdet, DMU FairPlay, uddannelsesområdet samt retssikkerheden i 
DMU. 

Fokus på disse områder fortsætter naturligvis i 2015, og det er positivt, at der er en god opbakning fra klubberne omkring specielt sikker-
heds- og FairPlay-aktiviteterne. Begge områder er grundlæggende for, at det er en så sikker sport som muligt at dyrke, men også at det 
skal være sjovt at dyrke sport under DMU.

DMU ś Hovedbestyrelse og den enkelte Sportskommission vil gerne takke for jeres indsats, og vi ser frem mod endnu et spændende år.

På Hovedbestyrelsens vegne
DMU-formand, Jørgen Bitsch  

Velkommen til DMU’s Årsrapport 2014

Forsidebillede af Mikkel Haarup: Det unge talent, Mikkel Haarup, blev i Cirkusbygningen i år kåret som årets Motocross-kører samt Årets Talent. Det gjorde 
han på baggrund af en række flotte resultater i 2014; bronze ved Junior VM, en fjerdeplads ved EM 85cc, guld i den tyske ADAC-serie samt DM-guld. 
Sluttede sæsonen med at skrive en femårig kontrakt med KTM’s fabriksjunior-team. Fotograf: Birthe Hansen.

Billedet taget fra DMU’s 100-jubilæumsløb på Nisseringen i april 2014. Fotograf: Klaus Rasmussen



ÅRSRAPPORT2014 ÅRSRAPPORT2014

4 5

DMU har udarbejdet Vision 2020, som blev godkendt på Repræ-
sentantskabsmødet 2014. Nedenstående er uddrag af Vision 2020 
samt DMU ś Værdier, som løbende følges op og korrigeres, hvor det 
må være nødvendigt.

MISSION
•	 DMU er den førende organisation for BMX- og motorcykelsport 

i Danmark
•	 DMU skal fremme og udvikle BMX- og motorcykelsporten 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 etable-
ring af partnerships med Touring-foreninger

VÆRDIER
• Gensidig respekt
• Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle 

processer
• Høj standard for sikkerhed indenfor alle aktiviteter
• Professionalisme og ekspertise er grundlæggende for DMU’s 

troværdighed

UDDRAG AF MÅLSÆTNINGER 2020:
•	 DMU udvikler og koordinerer sporten overalt i Danmark under 

hensyntagen til den højst mulige sikkerhed for kørerne
•	 DMU hjemtager medaljer i EM, VM og OL i henhold til individu-

elle målsætninger
•	 DMU spiller en aktiv rolle ved indførsel af nye muligheder for 

at dyrke BMX- og motorsport, som en moderne-, samfunds- 
og miljørigtigsportsgren

•	 Vejledningen for støj for motorbaner er revideret
•	 DMU er en politisk anerkendt samarbejdspartner
•	 Positiv udvikling af antallet af aktive og medlemmer 
•	 DMU har en stabil økonomi og egenkapital
•	 Der er ATK-uddannede klubtrænere i alle DMU-klubber
•	 DMU ś Uddannelsessystemer er baseret på den nyeste viden 

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

•	 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 aktivitets-
område

•	 DMU er aktivt involveret i afviklingen af internationale events 
(arrangeret af klubber eller promotorer)

•	 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

MISSION, VISION OG STRATEGI 2014-2020

SYNLIG DYNAMISK UDVIKLENDE EFFEKTIV

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

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

DMU er Internationalt invol-
veret for at understøtte den 
generelle udvikling af bred-
deaktiviterne i Danmark samt 
talent- og eliteudvikling.

DMU’s organisation og struktur 
er tilpasset og effektiviseret 
med fokus på opdelingen mel-
lem politik og daglig drift.

Årets Talent: 
Mikkel Haarup

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm

VISION 2020
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DMU’S HOVEDBESTYRELSE

Formand, Jørgen Bitsch Næstformand, Ole Hansen Bestyrelsesmedlem, Poul Hjorth

SPORTSKOMMISSION MOTOCROSS

Formand, Asger Pedersen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Jesper G. Larsen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem, 
Lene Skovsgaard

SPORTSKOMMISSION SPEEDWAY

Formand, Stefán Kristjánsson
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Brian Berthelsen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem,  
Ole Nørskov-Nielsen 

DMU’s organisation DMU’s
Repræsentantskab

DMU’s
Hovedbestyrelse

Sportskommission
Road 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

Udvalg

Jura og Reglement (JR)

Sikkerhedsudvalg (SU)

Uddannelsesudvalg (UU)

Marketingsudvalg (MA)

Miljøudvalg (MU)

Vision, strategi, udvikling og politik

Daglig drift

SPORTSKOMMISSION BMX

Formand, Hans Storm
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Johnny Winther
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem, Per Varming

SPORTSKOMMISSION OFF-TRACK

Formand, Hans Jørn Beck
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Anita Silkjær
Medlem af Hovedbestyrelsen

SPORTSKOMMISSION RR/DR

Formand, Jesper Holm
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Palle Lind
Medl. af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem, Jan Mandelid

DMU’S ADMINISTRATION 

Generalsekretær  
Kenneth M. Mikkelsen 
Medl. af Hovedbestyrelsen 

Sportschef/Sportssekretær 
SPW,  
Søren N. Andersen

Sportssekretær MX, RR  
og OFT, 
Kasper Darfelt 

Informationsmedarb./
Sportsekretær BMX, 
Martin G. Thenning 

Regnskabsmedarbejder, 
Jean Snitily 

Sportsassistent, 
Emil Larsen

Webmaster, 
Martin W. Knudsen

Uddannelseskonsulent, 
Lea K. Hansen
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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

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 projekter i DMU, herunder videoprojekter, 

udarbejdelse af folder, ny hjemmeside, DMU FairPlay osv.
 
Martin Wigh Knudsen, Medie- og Eventmedarbejder
· Ansvarlig for hjemmeside
· Skribent til MotorBladet
• 24MX DM-A-ansvarlig
• Igangsætning af projekter i DMU, herunder videoprojekter, 

DMU FairPlay m.m.
• Diverse informations- og marketingsopgaver

Lea Kahlke Hansen, Uddannelseskonsulent
· Implementere undervisning med e-learning-programmer
· Højne kvaliteten af DMU’s uddannelser
· Sikre rød tråd i DMU’s uddannelsesstruktur
· Formidle information om nye kurser/uddannelser

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
· Sekretær for Disciplinærnævnet
· Sekretær for Ordensnævnet
· 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.

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

Jobfunktioner i DMU Prioriterede aktiviteter 2015 - 2016
I FORLÆNGELSE AF VISION 2020 BESLUTTES DE ÅRLIGE 
PRIORITEREDE AKTIVITETER. HERUNDER SER DU ET 
UDDRAG AF DISSE.

DMU er Danmarks bedste udbyder af BMX- og motorsport og frem-
står som den synlige repræsentant herfor på landsplan

Hovedbestyrelsen
· DMU’s Touring-strategi udarbejdes i 2015
· DMU’s Sponsorstrategi udarbejdes i 2015
· Fastlæggelse af data for målsætninger (KPÍ s) for DMU 2015-

2020

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

pert
· 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)
· Afholdelse af DMU’s miljøseminar (årligt)
· El-sportsprojekter (gennemføres af den enkelte Sportskommis-

sion)

Talent- og Eliteudvalget
· Talentudvikling
· Værdisæt for talentudvikling er beskrevet (udgangen af 2015)
· Støttearrangement gennemføres i samarbejde med klubberne 

(kan være Åbent Hus arrangement)
· ATK-trænerkoncept er færdigudviklet indenfor alle grene
· Samarbejdsaftaler og handlingsplaner med Elitekommuner

Marketing og Informationsudvalget
· Udvikling af sponsorer og partnerships
· Der er tilknyttet en ekspert til udvalget
· Korte video-præsentationer af DMU og den enkelte gren 

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
· 2016-spørgeskemaundersøgelse om frivilligheden i DMU samt 

services
· Speedway SuperLiga-projektet færdiggøres

Uddannelsesudvalget
· Uddannelse af klubtrænere og klubledere
· Fælles klubtrænerseminar for MX og BMX afvikles i 2015
· Der er ansat en udviklingskonsulent med uddannelse som fo-

kusområde
· DMU’s uddannelsespolitik, strategi og målsætninger 2015-

2018 udarbejdes
· DMU E-Learning udvikles

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

sprog)
· Revision af DMÚ s Sportsreglementer (Sportskommissionerne)

IT Udvalget
· Klubindmeldelse og klubkontingent kan gøres direkte på hjem-

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

ner)
· Følge udviklingen indenfor elektroniske og automatisk lydmå-

lingssystemer og -metoder 

DMU er internationalt involveret for at understøtte den generelle 
udvikling af breddeaktiviteterne samt talent- og eliteudviklingen 
i Danmark

Hovedbestyrelsen (i samarbejde med det enkelte aktivitetsområde)
· 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 perioden 
2015-2018 indenfor det enkelte aktivitetsområde senest 1. juli 
2014

· Der skal udarbejdes en DMU-eventstrategi 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 samt udarbejde 

konkrete forslag til effektivitetsforbedringer og mindre bureau-
krati 

· 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

· Internkommunikation og informationsudvikling
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HVAD ARBEJDES FREM I MOD?
Det er et mål, at vi får udbygget vores aktiviteter, så vi fremadrettet 
afholder seminarer for de uddannede trænere for at hæve niveauet 
yderligere samt motivere endnu flere til at gå trænervejen.

Som klassificeret ”Internationalt eliteforbund” i Team Dan-
mark-regi, er der således krav om at DMU indfører et ”Værdisæt 
for talentidrætten”. Værdisættet beskriver de kvaliteter, der skal 
sikre at vores trænings- og talentmiljøer fungerer så optimalt som 
overhovedet muligt. Diskussionen om vigtigheden af kørerens ud-
vikling på lang sigt kontra resultatmål på den korte bane, er nogle 
af de ting, der bliver sat på dagsordenen i den nære fremtid.

NY UDDANNELSESKONSULENT ANSAT
At DMU prioriterer uddannelse højt og øger indsatsen i 2015 og 
2016 kommer også til udtryk i ansættelsen af Lea Kahkle Han-
sen, som fra starten af 2015 er ansat som uddannelseskonsulent. 
Leas arbejde er primært rettet mod e-learning-programmer, her-
under opdatering og udvikling af officialkurser. Derudover skal Lea 
også arbejde i at udvikle og opdatere kursusmateriale, udarbej-
de ATK-koncept (Alders-relateret Trænings Koncept) for alle grene 
samt generelt formidle om DMU’s uddannelser. 

Uddannelse – en status og et 
kig på fremtiden
2014 har været et godt år for DMU på uddannelsesområdet. Især 
de to klubtræneruddannelser, 1 og 2, har der været stor efterspørg-
sel på. Klubtræner 1 var således fuldstændig booket, og på Klub-
træner 2 var der ligeledes stor efterspørgsel på, selv om ikke alle 
pladser blev besat. Denne store efterspørgsel er utrolig glædelig 
- især også at se Road Racing og Speedway ligeledes begynde at 
få uddannede trænere. 

HVORFOR ER UDDANNELSE VIGTIG?
DMU prioriterer uddannelse utrolig højt. Det gør vi af flere årsager. 
Dels fordi, at uddannede trænere giver bedre, mere udviklede kø-
rere. Dels fordi en træner på mange måder er klubbens ansigt ud-
adtil, og dermed en særdeles vigtig spiller i både at rekruttere og 
fastholde. Det er ofte træneren, som tager imod de nye i klubben 
og sikrer, at de starter træningen på deres niveau. Det er også træ-
neren, som lærer kørerne de rette tekniker, så fx uheld på banerne 
forebygges.

HVILKE KRAV STILLES DER?
Også på et højere niveau er træneren særdeles vigtig. En træner 
i DMU skal være med til at sikre den røde tråd med ATK fra be-
gyndelsen og op på øverste niveau. Hvis vi fortsat skal hævde os 
internationalt, er vi nødt til at hele tiden at videreudvikle vores 
spidskompetencer og uddanne vores kørere, så de bliver hurtigere, 
stærkere, mere teknisk komplette osv. 

At vi hele tiden skal holde niveau og kunne konkurrere interna-
tionalt, gør også at flere og flere stiller krav om bedre trænere. 
Fx stiller både Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund og flere 
kommuner krav til at klubberne uddanner trænere, hvis de stadig 
skal tildele DMU støtte.
 
ØKONOMI
At få uddannet en træner stiller krav til klubledelserne om priorite-
ring herunder økonomi. Det koster nogle penge at få uddannet en 
klubtræner. Klubberne skal huske, at der i langt de fleste kommu-
ner gives økonomisk tilskud til træneruddannelser.

KOMPETENCE
En gennemført og bestået Klubtræner 2-uddannelse giver kompe-
tence og adgang til Danmarks Idræts-Forbunds Diplomtrænerud-
dannelse.

BMX

  

MOTOCROSS

SPEEDWAY

OFF-TRACK

Årets Speedway-kører: 
Nicki Pedersen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm
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H.K.H. Kronprins Frederik som jubilæumsprotektor. En flot jubi-
læumsbog, som samler trådene i DMU’s 100-års historie. Arran-
gementer i international topklasse, såsom Speedway Grand Prix i 
Parken og Vojens, EM-finale i BMX samt EM i Classic Motocross. 
Gallafest i forlængelse af Repræsentantskabsmøde med rekord-
mange deltagere. Og to awardshow i Cirkusbygningen med stort 
jubilæumstema.

Der har været mange store oplevelser gennem det seneste år, og 
man kan roligt sige, at DMU’s jubilæum er blevet fejret med manér.  
Alle disse flotte arrangementer og løb har dog ikke været muligt at 
afholde uden klubbernes hjælp. Derfor vil vi gerne rette en stor tak 
til jer klubber for det store arbejde, I har leveret gennem året. 

Derudover vil vi også gerne takke Historisk Udvalg for deres store 
arbejde i at indsamle kildemateriale til DMU’s 100-års jubilæums-
bog. 

Nedenfor kan du se de arrangementer, der har været afholdt gen-
nem året, ligesom du på de næste sider kan se højdepunkter i 
billeder fra året, der er gået. 

Jubilæumsevents i 2014:
· Dansk Motorsport Award i Cirkusbygningen med H.K.H. Prins 

Joakim
· DMU Repræsentantskabsmøde med gallafest
· Classic European Motocross (CEC), Randers
· Motocross 100-års jubilæumsløb, Næstved
· Veteranmøde - Skagensløbet, start fra København
· Speedway Grand Prix i Parken, København med H.K.H. Kron-

prins Frederik
· EM i BMX, Roskilde
· Copenhagen Historic Grand Prix, København
· Motocross; DM-A, DM Sidevogn, DM Micro og Mini samt EM 

Quad, Mors
· Speedway Grand Prix, Vojens
· Classic RR Festival på Jyllandsringen (EM), Silkeborg
· Danish Bike Award, København

Tak for et fantastisk jubilæumsår
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DMU FairPlay har nu kørt i knap to år og har indfriet første delmål; 
nemlig at DMU FairPlay bliver sat på dagsordenen og italesat ude 
i klubberne samt blandt kørere, forældre og officials. Vi vil gerne 
starte med at takke jer ude i klubberne for den opbakning, der har 
været til DMU FairPlay. 

Selv om første delmål er nået, er arbejdet ikke slut, da FairPlay 
er evigt aktuelt og en stor del af sportens ånd. For at udbrede og 
fastholde arbejdet med FairPlay har DMU i 2015 igangsat nye til-
tag, såsom uddeling af FairPlay-medaljer, kåring af FairPlay-pris ved 
Dansk Motorsport Award, som Trial-køreren, Sofie Sørensen vandt, 
FairPlay-kort m.m. Tiltag som kobles op på allerede igangværende 
aktiviteter, såsom udpegning af ambassadører, materiale (klister-
mærker, logo og flag) samt videoer. Alle initiativer, der kredser om 
de samme vigtige budskaber; Respekt – Ansvar – Sammenhold. 

STØRRE FOKUS PÅ KLUBBER OG FORÆLDRE
I de første to år har fokus meget være rettet mod kørerne. I 2015 vil 
udøverne stadig spille en stor rolle i DMU’s FairPlay-strategi, men 
også klubberne og forældrene vil komme mere i centrum. 

Klubberne, fordi det er dem, der skaber miljøet samt den gode og 
sportslige atmosfære ved både træning og løb. DMU kan udarbejde 
materiale, igangsætte nye tiltag, udpege flere ambassadører m.m., 
men uden klubberne når vi ikke i mål. Det er ved dialog i klubhuset 
og ude på banen, at det gode BMX- og motorsportsmiljø skabes. 
Derfor opfordrer vi også til, at der udarbejdes FairPlay-retnings-
linjer i klubben som gælder udøvere, trænere, ledere, forældre og 
tilskuere. 

Et andet fokusområde i 2015 bliver forældrene. Det er ingen tilsni-
gelse at sige, at vi i DMU måske har et lidt større forældreengage-
ment end i andre sportsgrene. Dette er en gave og stor ressource 
for vores sportsgrene, da forældrene yder en stor hjælp i klubberne. 

Det er dog samtidig også nødvendigt med et stort forældreenga-
gement, da det er vigtigt, at børn får den rette opbakning med 
hjemmefra. Indtil børn når 13-14 år er det forældrene, de spejler 
sig mest i, og dem de deler værdier og holdninger med. Med dette 
in mente er det derfor ekstra vigtigt, at forældrene tænker over, 
hvordan de fx ytrer sig overfor dommere, andre kørere, tilskuere 
osv. Engagementet må ikke kamme over, og betyde at en forælder 
overfuser dommeren, eller at løbets resultat kommer til at spille en 
uforholdsmæssig stor rolle for de voksne. Det ser børnene, og på 
den måde vokser de op i et miljø, en italesættelse og adfærd, som 
de selv agere ud fra, når de er på banen. 

DMU vil gerne hjælpe forældrene på vej, og har derfor udarbejdet 
”DMU’s FairPlay-råd til forældre”, som man kan have i lommen til 
løb, som man kan hænge på køleskabet derhjemme eller som kan 
ligge ud i klubhusene. FairPlay-rådene kan rekvireres på DMU’s Re-
præsentantskabsmøde, eller bestilles via mgt@dmusport.dk. 

DMU er utrolig glade for den store opbakning, der har været til DMU 
FairPlay. Det vigtige budskab Respekt – Ansvar – Sammenhold skal 
dog fortsat være fokus, og vi håber, at du vil hjælpe med dette 
fremover. 

Tak for et godt FairPlay-år. Vi glæder os til næste år.  

DMU FairPlay i 2015

Fotograf: Allan Høgholm

Årets FairPlay-pris: 
Sofie Sørensen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Årets Road Racing-kører: 
René Prang

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm
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medlems- og licensstatistik
DMU har gennem en række år sendt spørgeskemaundersøgelser 
ud til både aktive kørere og bestyrelsesmedlemmer med det formål 
at undersøge, hvor og hvordan vi kan forbedre os på områder som 
kommunikation, IT, licens, miljø og services. Svarene i undersø-
gelserne bliver taget utrolig seriøst, da det er her, vi kan få den 
generelle holdning til vigtige områder og dermed ikke blot basere 
beslutninger på enkeltmandsudtalelser til fx møder, seminarer, løb 
osv. 

Nogle af de kommentarer og svar, som er kommet i undersøgelser-
ne, har vi tages til os og ændret til den nye sæson. Du kan se nogle 
af de områder, som enten er ændret eller bliver ændret nedenfor.  

Øget telefontid
· Telefon åben fra kl. 10.00-16.00
· Nyt omstillingssystem i Idrættens Hus
· Flere kan tage telefonen
· Giver mulighed for omstilling med selvvalg

Fokus på e-mailbesvarelse
· Alle e-mails prioriteres besvaret følgende hverdag
· Ved fravær meddeles dette, samt alternativ e-mailadresse  

Bedre service til medlemmer og bestyrelser:
· Menu på forsiden af www.dmusport.dk, som hedder ”Til klub-

bestyrelser” – skal gøre det nemmere at være klubbestyrel-
sesmedlem

· ”Bestilling af licens” lagt på forsiden af www.dmusport.dk, så 
det bliver nemmere at bestille licens

· Generel løbskalender udarbejdet, så overblikket over løb i 
DMU bliver nemmere

· Udviklet et mail-system til medlemmer og ikke kun formænd 

MotorBladet
MotorBladet får et face lift i 2015 med afsæt i de kommentarer, der 
er kommet i spørgeskemaundersøgelserne.
· Nyt Layout
· Redaktionelt Brush-Up 
· Fokus på DMU-nyheder
· Fokus på medlemmers meninger, ”unge og gamle”
· 6 numre – 40 sider

Udover ovenstående aktiviteter, så arbejder DMU løbende med en 
række vigtige prioriteter og aktiviteter, som hører under DMU’s vi-
sioner, missioner og værdier. Nogle af de aktiviteter, som er blevet 
gennemført i 2014 følger nedenfor.

Sikkerhedsudvalget
• Etableret task-force for kritiske uheld

Miljøudvalget
• Bevaret DMU’s status som DIF Grønt Forbund
• Involveret i udarbejdelsen af Danmarks nye Friluftspolitik
• Etableret samarbejde med Motorsportens Akustiklaboratorium

Talent- og eliteudvalget
• Projekt for Talent- og Eliteudvikling i RR implementeret
Informations- og Marketingsudvalget
• Synliggjort DMU lokalt- og på landsplan herunder vedligehol-

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

• Implementering af DMU ś Nye Hjemmeside

IT-udvalget
Afsluttet igangværende projekter:
• Ny hjemmeside
• Forretningssystemet
• Elektronisk Licens

Internationalt
• DMU er sikret indflydelse i FIM Europe efter præsident skift 

juni 2014 (politisk og på det sportslige område)
• Videre involvering i UEC

Service til klubberne
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Danmarks Motor Union har afsluttet regnskabsåret 2014 med et for 
unionen samlet set acceptabelt resultat med baggrund i aktivite-
terne forbundet med DMU ś 100-års jubilæum. Regnskabsaflæg-
gelsen består af flere delelementer; hovedkassen, de fem Sports-
kommissioner og DMU’s Talent- og Elitesatsning.

På indtægtssiden er der en fremgang på 197tkr i forhold til det 
budgetterede beløb, som skyldes: fremgang på licensindtægten, 
øget tilskud fra DIF samt ekstraordinære indtægter. Ligeledes er 
der sparet 137tkr på gager og lønninger i regnskabet og 98tkr på 
forsikringerne i regnskabet.

Den primære årsag til det negative resultat skyldes manglende 
sponsorindtægter på 172tkr i forbindelse med aktiviteterne i for-
bindelse med 100-års jubilæet. På omkostningssiden er det et 
merforbrug på individuelle poster, hvor IT-omkostningerne er steget 
gennem året og ligeledes de internationale aktiviteter. 

Indtægterne er opgjort til 10.500tkr mod et budget på 10.303tkr 
og således en merindtægt på 197tkr. 

Udgifterne er opgjort til 10.656tkr mod et budget på kr. 10.293tkr 
og således en merudgift på 363tkr. 

Dette medfører, at driftsresultatet for hovedkassen er et underskud 
på -155tkr. mod et budgetteret overskud på 10tkr.

Det samlede resultat for DMU, inklusiv sportskommissionerne, er 
et underskud på 221tkr mod et budgetteret underskud på 108tkr. 
Dette er som nævnt acceptabelt på baggrund af de tidligere nævn-
te primære årsager og samtidig en øget aktivitet i den enkelte 
sportskommission. 

Mellemregningen med klubber og debitorer har igen været et væ-
sentligt fokuspunkt i 2014, og der kan konstateres en fortsat posi-
tiv udvikling på dette område. 

Med det samlede resultat for 2014 er DMU’s egenkapital kr. 
3.307tkr. pr. 31/12 2014.

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 2015    
Budget 2015 er udarbejdet, så det afspejler de forskellige aktivi-
teter og tiltag som DMU i helhed har planlagt i 2015 - herunder 
DMU ś Vision 2020 og de tilknyttede aktiviteter.

Indtægterne er budgetteret som realiseret i 2014 indenfor licenser 
og kontingenter som et forsigtigt budget og med det øgede tilskud 
fra DIF.

2015 budgettet er godkendt af DMU’s Hovedbestyrelse.  
 

   
Brøndby, den 11. februar 2015

__________________________
Jørgen Bitsch
Formand, DMU

Danmarks Motor Union: 
Formandens beretning Hovedbestyrelsen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 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, 11. februar 2015

_________________________ 
Kenneth Majkjær Mikkelsen

Generalsekretær

DMUS HOVEDBESTYRELSE:

 _________________________ _________________________
 Jørgen Bitsch Ole Hansen
 Formand Næstformand

_________________________
Poul Hjorth

Hovedbestyrelsesmedlem 
 

 _________________________ _________________________
 Asger Pedersen Lene Skovsgaard
 Formand, SK Motocross SK-repræsentant Motocross

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

 _________________________ _________________________
 Stefán Krístjánsson  Brian Berthelsen
 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

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Motor Union for pe-
rioden 1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet er udarbej-
det i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver 
et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er om-
fattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på 
grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision, yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik 
og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 
for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå 
revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passen-
de 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.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dis-
positioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstem-
melse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis].

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige hense-
ender giver et retvisende billede af unionens finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af unionens finansielle resultat for 1. ja-
nuar – 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministe-
riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgan-
ge og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der 
er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Danmarks Motor Union har i overensstemmelse med Kulturministe-
riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, 
som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regn-
skabsåret 2014 medtaget det af repræsentantskabet godkendte 
resultatbudget. Budgettal for 2014 og 2015 er ikke omfattet af 
vores revision.

København, den 11. februar 2015

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Per Lund
statsaut. revisor

Den uafhængige revisors erklæring på 
årsregnskabet Som repræsentantskabsvalgte revisorer har vi, i tilknytning til den revision der er foretaget af den eksterne revisor, revideret årsrapporten 

for 2014.

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 11. februar 2015

 _______________________ _______________________
 Svend Panse Bjarne Fjord Thomsen

Intern revision
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. september 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og 
revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, 
som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og 
væddemål. 

Årsrapporten for Danmarks Motor Union for 2014 er aflagt efter 
samme principper som sidste år, med undtagelse af følgende:

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab af værdipapirer 
reguleres nu via resultatopgørelsen. Der er i 2014 en kursgevinst 
på 40 tkr.

Sidste års angivelse fremgår uændret.

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 anskaffelsen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler indeholdt i Webudvikling: 3-5 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. balance-
dagen.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab af værdipapirer 
indregnes i resultatopgørelsen. 

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 DMU RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014

2013 Indtægter Note Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.
2.693 DIF og TeamDanmark 1 3.125.795 3.159.243 3.207.296 
5.493 Licensindtægter 2 5.492.894 5.564.676 5.570.000 
1.504 Kontingenter 3 1.541.744 1.530.931 1.583.625 
40 Løbsafgifter 4 30.000 37.132 40.000 
230 Diverse indtægter 5 113.000 208.904 155.000 
9.960 Indtægter i alt 10.303.433 10.500.886 10.555.921 

Driftsomkostninger
-618 SK Tilskud 6 -650.004 -625.872 -640.004 
-385 Møder og Omkostninger 7 -285.000 -322.713 -276.000 
-3.298 Lønninger 8 -3.244.518 -3.107.056 -3.235.138 
-67 Bank og regnskabsomkostnigner 9 -32.500 -25.472 -23.000 
-2.297 Forsikringer 10 -2.308.778 -2.210.363 -2.285.864 
-577 Administration 11 -563.138 -580.188 -530.875 
-112 IT Drift 12 -150.000 -207.944 -175.000 
-35 Repræsentantskabsmøde 13 -232.000 -350.739 -40.000 
-39 Klublederseminar 14 -30.000 -51.287 0 
-36 Andet 15 -20.000 -28.600 -20.000 
-1.709 Talent og Eliteaktiviteter 16 -1.543.067 -1.623.085 -1.826.624 
-241 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer 17 -254.244 -511.805 10.000 
-136 DMU Udviklingsaktiviteter 18 -119.738 -66.975 -95.000 
-104 Internationalt Arbejde 19 -71.407 -156.259 -84.407 
-42 DMU Miljøaktiviteter 20 -141.500 -131.002 -315.000 
-284 Informationssektionen 21 -355.499 -365.796 -238.000 
1 Uddannelse 22 -12.000 28.704 -127.000 
-263 Afskrivninger 23 -280.000 -320.102 -390.000 
-10.242 Driftsomkostninger i alt -10.293.393 -10.656.554 -10.291.912 

-282 Hovedkassen Driftsresultat 10.040 -155.668 264.009 

Sportskommissionerne Driftsresultater
106 Motocross 24 -43.100 -33.552 -46.350 
-78 Speedway 25 -4.921 -59.628 -73.088 
29 Road Racing / Drag Racing 26 -13.300 -38.966 5.600 
42 Off Track 27 -5.249 31.838 -9.848 
16 BMX 28 -52.336 34.290 -60.386 

-167 Årets resultat -108.866 -221.686 79.937 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

1 DIF og TD Tilskud
0 Team Danmark tilskud 120.000 132.500 101.500 
2.693 DIF Tilskud 3.005.795 3.026.743 3.105.796 
2.693 DIF og TeamDanmark Tilskud i alt 3.125.795 3.159.243 3.207.296 

2 Licenser
3.712 Motocross 3.712.101 3.798.233 3.800.000 
676 Speedway 675.595 651.325 650.000 
451 Road Racing 450.745 432.052 435.000 
457 BMX 456.915 525.344 525.000 
197 Off Track 197.538 157.722 160.000 
5.493 Licenser i alt 5.492.894 5.564.676 5.570.000 

3 Kontingenter
1.504 Kontingenter 1.541.744 1.530.931 1.583.625 
1.504 Kontingenter i alt 1.541.744 1.530.931 1.583.625 

4 Løbsafgifter
40 Løbsafgifter intenationale arrangementer 30.000 37.132 40.000 
40 Løbsafgifter i alt 30.000 37.132 40.000 

5 Diverse
9 Rykkergebyrer, protestgebyrer 10.000 10.586 12.000 
182 Renteindtægter/Udbytte 80.000 134.700 125.000 
0 Kursgevinster/tab 0 40.543 0 
39 Diverse indtægter 23.000 23.075 18.000 
230 Diverse i alt 113.000 208.904 155.000 

6 SK Tilskud:  
-257 SK - tilskud MX -257.400 -257.400 -257.400 
-104 SK - tilskud SP -103.612 -103.612 -103.612 
-118 SK - tilskud BMX -117.464 -117.464 -117.464 
-68 SK - tilskud RR -68.276 -68.276 -68.276 
-53 SK - tilskud TRIAL, ENDURO -53.252 -53.252 -53.252 
-18 Tilskud Klubber -50.000 -25.868 -40.000 
-618 SK Tilskud i alt -650.004 -625.872 -640.004 

7 Møder og Omkostninger
-126 Hovedbestyrelse -90.000 -96.607 -90.000 
-16 Ordensudvalg -10.000 -29.332 -20.000 
-41 Talent og Eliteudvalg -30.000 -39.997 -30.000 
-27 Forretningsudvalget -25.000 -17.929 -15.000 
-7 Marketing, Partnership og Sponsor -15.000 -2.856 -8.000 
-5 Reglement- og juraudvalg -10.000 -6.620 -10.000 
0 Disciplirnærvnævn Møder og Omkostninger 0 0 -15.000 
-21 DMU Jubilæumsudvalg -5.000 -13.446 -3.000 
-11 Bredde- og Udviklingsudvalg 0 0 0 
-2 IT Strategi udvalg -5.000 0 -5.000 
-24 Sikkerhedsudvalg -25.000 -20.504 -20.000 
-105 Andre udvalg -70.000 -95.422 -60.000 
-385 Møder og Omkostninger i alt -285.000 -322.713 -276.000 

A K T I V E R

2013 Note 2014 
t.kr.
951 Driftsmidler 29 1.010.149 

951 Anlægsaktiver i alt 1.010.149 

283 Lagerbeholdning 238.050 
832 Tilgodehavender 30 778.873 
3.789 Værdipapirer 31 4.079.904 

4.904 Omsætningsaktiver i alt 5.096.827 

5.855 AKTIVER I ALT 6.106.976 

P A S S I V E R

2013 Note 2014 
t.kr.
3.059 DMU kapital 32 2.827.827 
25 Jubilæumsfond 33 25.931 
107 SMU Fonden 34 109.619 
81 Dispositionsfond 35 82.620 
275 Motocrossfonden 36 260.436 
1 BMX 1.hjælps fond 37 944 

3.548 Egenkapital i alt  3.307.377 

233 Kreditorer 38 466.014 
29 Skyldig moms 48.136 
289 Modtagne forudbetalinger 254.909 
498 Feriepengeforpligtelser 421.621 
804 Mellemregninger 39 1.096.067 
454 Likvide beholdninger 40 512.852 

2.307 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.799.599 

5.855 PASSIVER I ALT 6.106.976 

Kautionsforpligtelser 41
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2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

8 Lønninger
-3.353 Gager -3.195.518 -3.141.838 -3.385.518 
-16 ATP -25.000 -14.700 -25.000 
-45 AER + AES -20.000 -46.789 -20.000 
-121 Feriepengeforpligtelser -4.000 76.227 -27.120 
237 Tilskud 40.000 40.794 262.500 
0 Uddannelse af medarbejder -40.000 -20.750 -40.000 
-3.298 Lønninger i alt -3.244.518 -3.107.056 -3.235.138 

9 Bank og regnskabsomkostninger
-9 Regnskabsassist. DIF 0 -7.040 0 
-16 Revision -7.500 -3.357 -5.000 
-20 Renteudgifter -15.000 -7.231 -10.000 
-22 Bankomkostninger -10.000 -6.145 -8.000 
0 Diverse omkostninger 0 -1.699 0 
-67 Bank og regnskabsomkostninger i alt -32.500 -25.472 -23.000 

10 Forsikringer
-78 Andel DIFs kollektive forsikringer: -93.610 -86.108 -70.696 
-2.219 Forsikring -2.215.168 -2.124.255 -2.215.168 
-2.297 Forsikringer i alt -2.308.778 -2.210.363 -2.285.864 

11 Administration:
-10 Kontorartikler -15.000 -17.787 -15.000 
-72 Tryksager -80.000 -64.745 -50.000 
-6 Fotokopiering -10.000 -13.844 -10.000 
-50 Porto -60.000 -42.420 -50.000 
-51 Telefon og telefax -40.000 -46.339 -40.000 
-80 Sekretariatet -70.000 -66.342 -70.000 
-11 Specialistbistand -7.500 -20.373 -7.500 
-11 Repræsentation -10.000 -9.028 -10.000 
-43 SK/Udvalgsmøder -30.000 -53.194 -30.000 
-221 Husleje -220.638 -225.177 -228.375 
-3 Småinventar -5.000 -6.245 -5.000 
-15 Forsikringer Adm. -15.000 -14.694 -15.000 
-4 EDB-drift Administration 0 0 0 
-577 Administration i alt -563.138 -580.188 -530.875 

12  IT Drift
-146 EDB-drift Administrationen -150.000 -207.944 -175.000 
34 Sharepoint licenser indtægter 33.600 32.200 -32.200 
0 Sharepoint licenser udgifter -33.600 -32.200 32.200 
-112 IT Drift i alt -150.000 -207.944 -175.000 

13 Repræsentantskabsmøde:
111 Repræsentantskabsmøde Deltagerbetaling 230.925 188.569 110.000 
-130 Repræsentantskabsmøde Hotel -382.925 -422.659 -130.000 
-16 Repræsentantskabsmøde Diverse udgifter -80.000 -116.649 -20.000 
-35 Repræsentantskabsmøde i alt -232.000 -350.739 -40.000 

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

14 Klublederseminar:
140 Klublederseminar Deltagerbetaling 130.000 181.000 130.000 
-179 Klublederseminar Hotel -160.000 -219.940 -130.000 
0 Klublederseminar Diverse udgifter 0 -12.347 0 
-39 Klublederseminar i alt -30.000 -51.287 0 

15 Andet:
-36 Tab på klubber -15.000 -154 -15.000 
0 Tab på eksterne debitorer -5.000 -28.446 -5.000 
-36 Andet i alt -20.000 -28.600 -20.000 

16 Talent og Eliteaktiviteter
Fælles Talent og Elite

0 Team Danmark Tilskud 0 0 0 
107 HB Talent og Elite Tilskud 0 0 101.500 
-30 Sportschef omkostninger 0 0 -101.500 
-77 Andre omkostninger fælles 0 0 0 
0 Fælles Talent og Elite i alt 0 0 0 

RR Talent og Elite
194 HB Talent og Elite Tilskud - RR 210.000 134.809 210.000 
0 Andre indtægter 0 1.000 0 
-88 Rejser og Møder 0 -10.000 -210.000 
-106 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -210.000 -125.809 0 
0 RR Talent og Elite i alt 0 0 0 

MotoCross Talent og Elite
82 Team Danmark Tilskud 0 30.000 0 
565 HB Talent og Elite Tilskud 497.500 531.940 557.400 
50 SK Talent og Elite Tilskud 50.000 62.500 50.000 
20 Andre indtægter 0 20.000 0 
0 Regionscenter 0 0 -50.000 
-337 Landstræner omkostninger -447.500 -515.202 -509.900 
-200 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -100.000 -99.238 -47.500 
-100 Individuel Støtte 0 -30.000 0 
-80 Andre områder 0 0 0 
0 MotoCross Talent og Elite i alt 0 0 0 

BMX Talent og Elite
72 Team Danmark Tilskud 78.500 88.500 179.150 
366 HB Talent og Elite Tilskud 401.900 430.758 464.604 
36 SK Talent og Elite Tilskud 36.000 36.000 36.000 
92 Andre indtægter 0 0 0 
0 Regionscenter 0 0 -40.000 
-410 Landstræner omkostninger -352.000 -367.681 -388.654 
-122 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -119.400 -136.063 -181.100 
-24 Talentudvikling -35.000 -41.514 -60.000 
-10 Baneleje -10.000 -10.000 -10.000 
0 BMX Talent og Elite i alt 0 0 0 
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2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

Speedway Talent og Elite
800 Team Danmark Tilskud 800.000 800.000 871.200 
425 HB Talent og Elite Tilskud 373.667 478.323 418.120 
173 SK Talent og Elite Tilskud 173.333 173.332 175.000 
225 Andre indtægter 233.000 233.425 233.000 
-578 Landstræner omkostninger -700.000 -726.011 -723.720 
-551 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -485.400 -485.201 -485.776 
-411 Talentudvikling -337.500 -419.107 -415.724 
-83 Andre områder -57.100 -54.761 -72.100 
0 Speedway Talent og Elite i alt 0 0 0 

Off Track Talent og Eliteaktiviteter
52 HB Talent og Elite Tilskud 60.000 47.255 75.000 
-7 Enduro Aktiviteter -15.000 -13.205 -24.000 
-45 Trial Aktiviteter -45.000 -34.050 -51.000 
0 Off Track Talent og Eliteaktiviteter i alt 0 0 0 

-1.709 DMU Talent og Eliteaktiviteter i alt 1.543.067 1.623.085 1.826.624 

17 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer:
-98 Marketing -97.063 -80.722 -20.000 
-21 Profil beklædning 0 -32.685 -15.000 
-122 Events - Diverse -348.000 -404.596 -50.000 
0 Sponsor indtægt 275.000 102.797 100.000 
0 Merchadise Indkøb -84.181 -96.599 -5.000 
-241 Marketing, Partnership og Sponsorer i alt -254.244 -511.805 10.000 

18 DMU Udviklingsaktiviteter:
-31 Projekter -50.000 -61.890 -75.000 
-3 FairPlay -5.000 -493 -20.000 
49 ATK BMX DIF Tilskud 127.238 182.238 0 
-116 ATK Redaktion/Møder med Skribent -7.500 -4.772 0 
0 ATK Redaktion/Bog -50.000 -94.375 0 
0 ATK Redaktion/Udvikling af hjemmeside -75.000 -16.600 0 
0 ATK Redaktion/Kursur for træner 0 -14.500 0 
0 ATK Redaktion/Møder med klubbens bestyrelsen 0 -15.000 0 
-16 Talentcenter Øst/Talent ID -2.000 0 0 
0 Talentcenter Øst/Opstart og evaluering -2.500 0 0 
0 Talentcenter Øst/Træninger -20.475 -13.181 0 
0 Talentcenter Øst/Besøg af landstræner -6.500 0 0 
0 Talentcenter Øst/Godtgørelse af træner -3.001 0 0 
0 Talentcenter Øst/Events 0 -15.000 0 
0 Talentcenter Øst/Materiale 0 -3.799 0 
-2 Åbent hus omkostninger 0 0 0 
-17 Udviklingsmøder -25.000 -9.603 0 
-136 DMU Udviklingsaktiviteter i alt -119.738 -66.975 -95.000 

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

19 Internationalt Arbejde:
-53 FIM Kongres/møder -50.000 -68.262 -50.000 
-75 UEM Kongres/møder -60.000 -74.068 -60.000 
0 UCI kongres/møder -5.000 0 -5.000 
-14 Nordiske møder -20.000 -23.175 -10.000 
-33 Andre internationale møder -20.000 -72.771 -40.000 
14 FIM Tilskud 10.000 20.915 10.000 
18 UEM Tilskud 30.000 19.330 30.000 
63 DIF Tilskud 65.000 73.639 65.000 
-8 Internationalt Udvalg Møde -5.000 -15.115 -8.000 
-16 FIM Kontingent -16.407 -16.752 -16.407 
-104 Internationalt Arbejde i alt -71.407 -156.259 -84.407 

20 DMU Miljøaktiviteter:
-25 DMU Miljø Møder og rejseomkostninger -17.000 -32.833 -20.000 
-26 Aktiviteter -35.000 -16.006 -235.000 
-1 Eksterne støjmålinger 0 0 0 
-12 Miljøofficials FIM/UEM stævner -12.000 -10.888 -12.000 
-13 Støjmåling MX -20.000 -14.246 -16.000 
-8 Støjmåling SW -10.000 -11.458 -10.000 
-8 Støjmåling RR -10.000 -6.537 -7.000 
3 Kalibrering/reparation udstyr -35.000 -36.250 -15.000 
-8 Miljøofficials 0 0 0 
70 Carl Bro Honorar 0 0 0 
-20 Kørsel -20.000 -2.784 0 
6 Klubbetaling for Miljøprojekter 17.500 0 0 
-42 DMU Miljøaktiviteter i alt -141.500 -131.002 -315.000 

21 Informationssektionen:
-5 Møder og rejseomkostninger -5.000 -6.310 -5.000 
171 Annonceindtægter 230.000 284.644 290.000 
16 Abonnementer, løssalg 15.600 9.900 12.000 
122 Kulturstyrelsen 110.401 93.054 85.000 
51 Diverse indtægter 50.000 53.049 50.000 
-193 Trykning -240.000 -247.796 -240.000 
-36 Aktiviteter -70.000 -105.971 -50.000 
-231 Porto -240.000 -257.464 -250.000 
-66 Web-drift -60.000 -77.936 -70.000 
-85 Motorbladet, artikler og billeder -60.000 -31.263 -60.000 
-28 Jubilæumsbog -226.500 -235.493 0 
0 Tilskud til jubilæumsbog 140.000 155.790 0 
-284 Informationssektionen i alt -355.499 -365.796 -238.000 
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Årets Motocross-kører: 
Mikkel Haarup

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

22 Uddannelse:
-14 Møder og rejseomkostninger -15.000 -11.522 -15.000 
-21 Uddannelse -30.000 0 -150.000 
0 Klubtræneruddannelse -252.000 -185.900 -252.000 
0 Klubtræneruddannelse: indtægt 275.000 188.000 275.000 
82 Uddannelse Deltagerbetaling 75.000 69.300 75.000 
-41 Kursusudgifter, Instruktører -60.000 -24.924 -60.000 
-5 Publikationer -5.000 -6.250 0 
1 Uddannelse i alt -12.000 28.704 -127.000 

23 Afskrivninger:
-263 Afskrivninger: -280.000 -320.102 -390.000 
-263 Afskrivninger i alt -280.000 -320.102 -390.000 
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2014 var endnu et succesrigt år for dansk motocross med flot 
kørsel og gode resultater på både den nationale og internationale 
scene. Vores kørere viste flot kørsel, og der er blevet hentet man-
ge imponerede resultater samt medaljer hjem, ligesom klubberne i 
Danmark fik afholdt en række imponerende arrangementer i 100-
året for Danmarks Motor Union.

I motocrossregi startede fejringen af DMU’s 100 års jubilæum al-
lerede ved Supercross i Herning i februar, hvor der foruden et fan-
tastisk show, også var en stor DMU-stand med udstilling af nogle 
fantastiske motorcykler og cykler fra DMU’s sportsgrene igennem 
tiden. Den udstilling blev senere på året fulgt op med endnu to 
udstillinger hos henholdsvis Næstved Motor Klub og på Morsø Mo-
tocross Klub, som hver især var arrangører af et 100-års jubilæ-
umsløb. Begge steder blev der vist et bredt udsnit af motocross 
i sportens forskellige former, og det var to fantastiske løb, som 
fik vist vores egne medlemmer samt den øvrige befolkning, hvad 
motocross egentligt er for en størrelse.

På Mors var jubilæumsløbet krydret med et EM for Quad, men det 
var langt fra det eneste sted, der blev afviklet internationale løb 
i Danmark. I Randers blev der afviklet en afdeling af EM Classic, 
hvor man næsten præcis på 50-årsdagen for et VM samme sted, fik 
vist nogle af sportens koryfæer frem, så alle fik en smagsprøve på 
sportens barndom. Et meget visuelt bevis på den direkte linje fra 
datid til nutid var et genoptryk af VM-plakaten fra 50 år siden, som 
på fornemmeste vis blev ”genbrugt” til plakat og programforside i 
Randers.
Det var ikke kun i Classic-afdelingen der var store løb. På Korskro 
banen ved Esbjerg og på Slagelse Motocross Arena blev der af-
viklet EM for 65cc og 85cc klasserne, hvilket falder godt i tråd 
med den satsning, som landstræner Mikkel Caprani har valgt. Af-
viklingen af disse arrangementer på dansk grund, giver de danske 
talenter en unik mulighed for at udvikle sig, ligesom det også er 
med til at udvikle sporten som helhed i Danmark. Det er derfor en 
vigtig opgave, som de EM-arrangerende klubber er med til at løfte, 
og det er da også glædeligt, at kalenderen for 2015 igen indeholder 
to EM-afdelinger i Danmark.

I den nationale afdeling har der igen i 2014 været en imponerende 
kalender, som har været fyldt med alt fra danmarksmesterskaber, 
regionsmesterskaber, pokalløb og diverse cupper. En masse super 
gode løb arrangeret af alle de klubber, som er grundstenen i dansk 
motocross. Klubber, der alle steder er drevet af en helt speciel klub 
ånd, som derved er med til, at gøre vores sport til noget helt sær-
ligt. Via de mange frivillige gøres det til en sport - i en klasse for 
sig selv.

24MX DM-A serien har igen i år været fyrtårnet på den nationale 
scene, og i 2014 lykkedes det at få tilknyttet en hovedsponsor, hvil-
ket også har været årsagen til, at serien har skiftet navn fra DM-A til 
nu at hedde 24MX DM-A. Hovedsponsoratet blev med det samme 

omsat til udvikling af serien, og det har været den direkte årsag til, 
at der for første gang i mange år har været TV-dækning af serien. 
TV-dækningen har været i form af reportager på Kanalsport, og det 
har været en god start på en ny form for udbredning af sporten, 
som sportsudvalget MX-event arbejder hårdt på at udvikle i endnu 
højere grad.

I Danmark betegner vi nærmest den tyske ADAC-serie, som sø-
sterserien til 24MX DM-A, og selvom tyskerne for længst har fået 
øje på, at de har mange deltagere fra Danmark, så var 2014 et 
helt specielt godt ”dansker år” i den tyske serie. Thomas Kjer Ol-
sen sikrede sig guldet i Youngster klassen, mens Mikkel Haarup 
suverænt vandt junior klassen og Glen Meier kunne lade sig krone 
som den bedste 125cc kører. Det vidner endnu engang om en ”ny 
generation” af unge danske motocross-kørere, såvel på 2-, 3- som 
4-hjul - som er i fuld gang med at vise prøver på deres talent. Sam-
menlagt med, at flere unge kørere har tegnet nogle yderst attraktive 
kontrakter for fremtiden, så giver det i den grad høje forventninger 
til tiden som kommer.

Alt i alt kan vi i Danmark notere os, at vi er inde i en forsat god 
udvikling lige fra bredde til elite, og at vi har nogle fantastiske mo-
tocross-klubber, som danner en stærk rygrad i sporten.

Sportsåret 2014 Motocross

Foto: Per Schjødt

For 2014 var der budgetteret med et underskud på -43tkr, dog 
landede resultatet på -33tkr.

Et jubilæumsår med deraf øget aktivitet slår selvfølgelig også igen-
nem på møde og omkostninger med en overskridelse.

På løbsafviklingsdelen blev det også et merforbrug i forhold til bud-
get. Her blev der brugt 19tkr mere på præmier, samt 60tkr. på 
omkostninger til internationale løb, som ikke var budgetteret.

Under andre sportsaktiviteter, er der ikke forbrugt det budgettere-
de, hvilket hovedsagelig skyldes et beskedent forbrug på ”projek-
ter” med 5tkr. mod et budget på 30tkr. SK Motocross finder dette 
ærgerligt. Det må kunne gøres bedre fremover.

Samlet – et økonomisk resultat inden for rammerne.             
                    
        
                 
Brøndby, den 11. februar 2015
               
                    
                    
                    
_________________________                    
Asger Pedersen                

Formand SK Motocross     

motocross:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN MOTOCROSS
Resultat 2014 - Budget 2015

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

24 Sportskommissionen MotoCross
Indtægter

257 DMU Tilskud 257.400 257.400 257.400 
1 Reglement 0 0 0 
5 Bøder 0 8.500 0 
263 Indtægter i alt 257.400 265.900 257.400 

Administration
0 Kontorartikler -5.000 0 -1.000 
-1 Porto -1.000 0 -1.000 
3 Reglementer, tryksager mm -10.000 -2.824 -5.000 
0 Repræsentation -5.000 0 -1.000 
-22 Telefon -18.000 -13.319 -18.000 
-10 Webmaster -8.000 -8.000 -8.000 

Diverse -5.000 0 -5.000 
-30 Administration i alt -52.000 -24.143 -39.000 

Møder og omkostninger
-13 Klublederseminar Møder og Omkostninger -20.000 -23.070 -20.000 
0 Nordiske møder Møder og Omkostninger -15.000 -6.967 -15.000 
-11 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -20.000 -24.734 -20.000 
-72 SK - møder Møder og Omkostninger -60.000 -63.808 -70.000 
-21 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -30.000 -23.353 -30.000 
0 Talent og Elitemøder Møder og Omkostninger -1.000 -1.119 -4.500 
-117 Møder og omkostninger i alt -146.000 -143.051 -159.500 

Løbsafvikling
45 Løbsafgift med offentlig adgang 40.000 40.150 31.500 
135 Løbsafgift uden offentlig adgang 120.000 145.900 120.000 
-82 Dommerhonorarer -75.000 -69.024 -75.000 
0 International omkostninger 0 -60.885 -20.000 
-51 Præmier -65.000 -83.984 -50.000 
47 Løbsafvikling i alt 20.000 -27.843 6.500 

Transponderaktiviteter
155 Transponder Salg 150.000 114.219 130.000 
0 Transponder Leje 1.000 0 1.000 
-125 Transponder Indkøb -120.000 -102.777 -120.000 
0 Transponder Reparationer -2.000 0 -2.000 
0 Transponder Diverse -6.000 -2.464 -2.000 
-10 Transponder Afskrivninger 0 0 0 
20 Transponderaktiviteter i alt 23.000 8.978 7.000 

Andre Sportsaktiviteter
-1 Sponsorer -5.000 0 0 
0 Støjmåling MX 0 -4.000 0 
-22 Holdudsendelser -25.000 -19.599 -25.000 
-23 Andre Sportsaktiviteter i alt -30.000 -23.599 -25.000 

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

Udviklingsaktiviteter
-6 Projekter -30.000 -4.970 -37.500 
-50 Elite og talentarbejde -50.000 -62.500 -50.000 
0 PR og Marketing -12.500 -3.235 0 
0 Internationale kursur -5.000 0 0 
-56 Udviklingsaktiviteter i alt -97.500 -70.705 -87.500 

Micro Udvalg Aktiviteter
2 Udvalgsomkostninger -10.000 0 -5.000 
2 Micro Udvalg Aktiviteter i alt -10.000 0 -5.000 

Kursus og Uddannelse
0 Sportudsvalg Møder og Omkostninger -6.000 0 -6.000 
24 Deltagerbetaling 24.000 22.750 24.750 
-2 Kørselsudgifter til instruktører -3.000 -6.877 -5.000 
-38 Forplejning kursusdeltagere -33.000 -41.047 -25.000 
-5 Internationale kurser -5.000 -2.512 -5.000 
-21 Kursus og Uddannelse i alt -23.000 -27.686 -16.250 

Banesyn
72 Klubbetalinger for banesyn 65.000 71.500 65.000 
-25 Kørselsudgifter til banesynsfolk -25.000 -24.421 -25.000 
47 Banesyn i alt 40.000 47.079 40.000 

Beklædning
-25 Køb -25.000 -38.482 -25.000 
-25 Beklædning i alt -25.000 -38.482 -25.000 

107 Driftsresultat -43.100 -33.552 -46.350 

A K T I V E R

300 Mellemregning med hovedkassen. 266.448 

300 Aktiver i alt 266.448 

P A S S I V E R

Egenkapital:
279 Saldo pr. 1. januar 300.000 
106 Årets resultat -33.552 
-85 Overskydende egenkapital overført til DMU 0 
300 Egenkapital i alt 266.448 

300 Passiver i alt 266.448 
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2014 har på mange måder været et anderledes år for dansk speed-
way. Den 1. marts 2014 tiltrådte en stort set helt ny Sportskommis-
sion. Således blev Ole Nørskov-Nielsen, Brian Berthelsen og Stefan 
Kristjansson valgt til at udvikle dansk speedway i de næste år. Det 
er heldigvis sjældent, at vi oplever en fuldstændig udskiftning af 
alle ordinære medlemmer. De nye medlemmer af SK var dog så 
heldige, at Hanne Thomsen og Thorkild Vestergaard havde lyst til at 
forsætte deres store arbejde og dermed hjælpe os tre nye i gang 
med udfordringerne. Så lad mig starte med at sige en stor tak til 
Hanne og Thorkild. Uden jer havde det nok været stort set umuligt, 
at gennemføre en så stor udskiftning i dansk speedway ledelsen.

Det SK vi overtog, var et noget ”forslået” SK. SK har båret præg af, 
at have fået mange ”tæsk” gennem de seneste år. En situation som 
bestemt ikke har været de bedste arbejdsvilkår for det afgående 
SK. Jeg vil godt takke den tidligere ledelse for det kæmpe store 
arbejde, de har udført. Dansk speedway ville ikke være, hvor de var 
i dag uden jeres indsats.

Det nye SK har brugt rigtig meget tid på, at sætte sig ind i tingene 
og få de første rammer op at stå. Det betyder, at vi har brugt en 
del tid på at finde de rigtige folk, som havde lyst til at være med 
til de nye tider. Det lykkedes heldigvis og vi er i dag så godt stillet, 
at vi har syv sportsudvalg bemandet med folk, som har lyst til at 
give arbejdet med dansk speedway en skalle. Jeg vil godt takke 
alle medlemmerne i sportsudvalgene for at gå ind i dette vigtige 
arbejde. Uden nogle velfungerende sportsudvalg vil Sportskommis-
sionen ikke have den fornødne tid til at udvikle dansk speedway.

LICENSTALLET ER NEDADGÅENDE
Licensantallet i dansk speedway er for nedadgående. En af priori-
teterne for vores arbejde i SK, har derfor naturligt været at kigge 
på, hvordan vi kan ”knække” den kurve og igen få vores Licensantal 
til at stige. Det er ikke noget man bare gør fra det ene år til det 
andet, men der er igangsat en langsigtet handlingsplan som tager 
udgangspunkt i 50cc og de enkelte klubber. Ét af de tiltag vi har 
gennemført var et nyoprettet Sportsudvalg, Rekrutterings- og ud-
viklingsudvalget, som har udarbejdet en række super fedt materiale 
til brug for klubberne i arbejdet med at få nye medlemmer. Det 
blev præsenteret ved det årlige klublederseminar og blev rigtig godt 
modtaget af de deltagende klubber. Det bliver interessant at se, 
hvordan det konkrete arbejde med dette meget vigtige emne kom-
mer til at forme sig allerede i 2015. 250cc er ligeledes en motor-
klasse vi kommer til at undersøge i 2015. Vi har samlet en gruppe 
af meget dygtige folk, her i blandt Erik Gundersen, Anders Secher, 
Svend Jacobsen, Torben Hansen, Ivan Bjerre og Steen Porsing, som 
vil bruge 2015 på at undersøge fakta om denne klasse. Indtil vide-
re er alles holdninger baseret på ”tro” og dette gælder også vores 
i SK. Vi har behov for at få nogle fakta på bordet når det gælder:
- Sikkerhed. Det vil sige kan vi stå inde for, at vores medlemmer 

i en alder på 13 år (FIM reglement) kan håndtere denne ma-
skinklasse.

- Økonomi. Det vil sige hvilken økonomi er der forbundet med 
at dyrke sporten i denne klasse? Derfor har vi også indgået 
et samarbejde med Ivan Bjerre og Steen Porsing. De står for 
materiel fra henholdsvis GM og Java. Arbejdet det kommende 
år vil vise, om det er dyrere end 85cc klassen og i så fald hvor 
meget. Dette er et meget vigtigt emne for SK’et

- Miljø. Det vil sige at undersøge hvilken indvirkning denne 
klasse eventuelt har for de enkelte klubber

Så et testår, hvor vi alle meget gerne skulle blive meget klogere på 
denne klasse. Sikkert allerede nu er det dog, at Danmark har nogle 
pladser ved VM finalen i 2015. Det skal blive spændende at se, om 
vi kan gøres os gældende også i denne klasse.  

Et andet vigtigt emne vi har arbejdet med i 2014 er opførsel og 
attitude under løb. Det har desværre taget overhånd og har krævet 
en meget hårdere tilgang ikke kun fra SK’s side, men også fra dom-
mere, stævneledere og klubledere. Der var i 2014 desværre nogle 
episoder, som vi var nødsaget til at slå hårdt ned på med nogle 
barske konsekvenser for nogle af vores kørere. Det er aldrig sjovt at 
skulle træffe den slags beslutninger, men ikke desto mindre var det 
en nødvendighed for at få stoppet denne meget uheldige udvikling i 
dansk speedway. Vi er sikre på, med den nye hårde linje vi har lagt, 
at vi kommer dette til livs. Den hårde linje forsætter dog i 2015 og 
vi holder på lige indtil vi igen er tilbage på et fornuftigt plan. Der 
vil ligeledes blive slået meget hårdt ned på snyd med udstyr i alle 
klasser. Teknisk udvalg vil derfor igen være at finde til udvalgte løb i 
alle klasser for at sikre at alle overholder gældende regler.

Danmarks Turneringen blev afviklet på fornuftig vis igen i 2014. 
Der har således været afholdt 180 turneringsmatcher + DSL mat-
cherne.

Fordelingen af disse matcher er 66 matcher i 500cc, heraf 10 mat-
cher i Old Boys. 74 matcher i 85cc samt 40 matcher i 50cc.

Turneringen forløb uden de stor problemer, dog havde holdlederne 
store problemer med at skaffe lånekørere, det gjaldt over hele lin-
jen i alle klasser.

Sportsåret 2014 Speedway

Foto (C)Sportxpress

For 2014 var der budgetteret med et mindre underskud på -4.921 
kroner mod et endeligt resultat på -59.628 kroner.  

I 2014 blev en ny Sportskommission etableret, med udskiftning 
på alle pladser. Det har været magtpåliggende at få de tilknyttede 
Sportsudvalg i gang, og den væsentligste enkeltstående årsag til 
budgetunderskud ligger i mødeaktivitet, hvor der var budgetteret 
med et underskud i 2014 på -97.000 og hvor det endelige resultat 
lyder på -236.832 kroner. Heriblandet er de største afvigelser at 
finde på SK møder og Internationale møder. Begge har haft større 
omfang end oprindeligt budgetteret.

For posten løbsafvikling er der sket et fald på ca. 100.000 kroner 
i forhold til indtægter fra løb med offentlig adgang, fra 230.000 
(forventet) til 133.500 (realiseret). Dette modsvares dog til dels af 
større indtægt fra løb uden offentlig adgang fra 200.000 (forven-
tet) til 274.277 (realiseret).

Under Udviklingsaktiviteter har vi igangsat et projekt til 45.000 kro-
ner som ikke var budgetteret af den afgående Sportskommission.

Afvigelsen på samlet -54.707 kroner kan ikke karakteriseres som 
tilfredsstillende. Men Sportskommissionen finder det dog glædeligt 
at det samtidig er udtryk for aktivitet i de udvalg som er udpeget, 
og hvor resultaterne heraf skal være med til at udvikle Speedway 
fremadrettet.

Brøndby, den 11. februar 2015

_________________________ 
Stefán Kristjánsson  
Formand SK Speedway

speedway:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN SPEEDWAY
Resultat 2014 - Budget 2015

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

25 Sportskommissionen Speedway
Indtægter

103 DMU Tilskud 103.612 103.612 103.612 
7 Reglement 0 2.575 2.500 
1 Bøder 0 3.337 1.500 
111 Indtægter i alt 103.612 109.524 107.612 

Administration
-1 Kontorartikler -1.000 -672 -1.000 
0 Porto -200 50 -200 
-13 Reglementer, tryksager mm -1.000 -2.267 -2.500 
-27 Repræsentation -30.000 -1.898 -10.000 
-2 Diverse gaver -1.000 -875 -2.000 
-8 Telefon -10.000 -8.000 -15.000 
-34 Diverse afskrivninger -10.000 -24.824 -16.600 
0 IT omkostninger -20.000 -10.524 -8.400 
-85 Administration i alt -73.200 -49.010 -55.700 

Møder og omkostninger
0 Internationale møde omkostninger -15.000 -46.820 -35.000 
0 Banesynsudvalg Møder og Omkostninger 0 -2.912 0 
0 Diverse Møder og Omkostninger 0 -6.402 0 
0 Miljø møder og rejseomkostninger 0 -3.541 0 
-16 Klublederseminar Møder og Omkostninger -10.000 -19.639 -10.000 
0 Nordiske møder Møder og Omkostninger 0 -3.895 -2.500 
0 Teknisk kontrol møder 0 0 -5.000 
-2 Reglements Udvalg Møder og Omkostninger -1.000 -10.349 -2.500 
-13 Repræsentanskabsmøde Møder og Omk. -10.000 -17.631 -10.000 
-58 SK - møder Møder og Omkostninger -25.000 -48.964 -45.000 
-1 Sportsudvalg Møder og Omkostninger Køremøde 0 -10.028 0 
-13 SPW 50, 80, 500 (Rundbane) Møder og Omk. -14.000 -5.932 -5.000 
-21 SuperLiga Udvalg Møder og Omkostninger -18.000 -40.759 -15.000 
-12 Turneringsadministration (SL) Møder og Omk. 0 -11.660 0 
-5 Turneringsadministration (TA) Møder og Omk. -4.000 -8.300 -5.000 
-141 Møder og omkostninger i alt -97.000 -236.832 -135.000 

Løbsafvikling
178 Løbsafgift med offentlig adgang 230.000 133.500 170.000 
206 Løbsafgift uden offentlig adgang 200.000 274.277 275.000 
-235 Dommerhonorarer -225.000 -229.132 -230.000 
0 Teknisk kontrol -5.000 -20.052 -20.000 
69 Holdtilmeldinger 70.000 76.000 75.000 
8 Holdbøder 10.000 10.000 10.000 
43 DSL Licenser 40.000 28.000 30.000 
-12 Præmier -12.000 -11.018 -10.000 
257 Løbsafvikling i alt 308.000 261.575 300.000 

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

Andre Sportsaktiviteter
0 Teknisk Kontrol 0 -1.421 0 
-60 Tilskud til arrangementer -55.000 -45.000 -45.000 
-33 Internationale Sportomkostninger -35.000 0 -5.000 
-93 Andre Sportsaktiviteter i alt -90.000 -46.421 -50.000 

Udviklingsaktiviteter
-14 Projekter -45.000 0 -45.000 
-173 Elite og talentarbejde -173.333 -173.332 -175.000 
0 Indtægt fra DM til talentarbejde 0 0 50.000 
75 Øremærkede midler til talentarbejde 75.000 75.000 0 
0 Tilskud til 250 cc 0 0 -50.000 
-112 Udviklingsaktiviteter i alt -143.333 -98.332 -220.000 

Kursus og Uddannelse
21 Deltagerbetaling 20.000 26.250 25.000 
-14 Kørselsudgifter til instruktører -10.000 -8.001 -10.000 
-13 Forplejning kursusdeltagere -13.000 -21.758 -20.000 
-6 Internationale kurser -5.000 -4.145 -20.000 
-12 Kursus og Uddannelse i alt -8.000 -7.654 -25.000 

Banesyn
29 Klubbetalinger for banesyn 25.000 27.200 25.000 
-28 Kørselsudgifter til banesynsfolk -25.000 -19.678 -15.000 
1 Banesyn i alt 0 7.522 10.000 

Beklædning
-3 Køb -5.000 0 -5.000 
-3 Beklædning i alt -5.000 0 -5.000 

 
-78 Driftsresultat -4.921 -59.628 -73.088 

A K T I V E R

-43 Mellemregning med Hovedkassen -102.454 

-43 Aktiver i alt -102.454 

P A S S I V E R

Egenkapital:
35 Saldo pr. 1. januar -42.826 
-78 Årets resultat -59.628 
-43 Egenkapital i alt -102.454 

-43 Passiver i alt -102.454 
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2014 – ET UDFORDRENDE ÅR
Overskriften er en afdæmpet måde at udtrykke, at dette år har 
været svært.

I Road Racing gik man efter indstilling fra kørerne ned på tre stæv-
ner. Argumentet var, at så var der mulighed for at deltage i andre 
løbsserier. I praksis viste det sig, at da serien var slut i juni, følte 
alle, at det havde været for lidt. Tilmed viste det sig, at der var en 
del misforståelser omkring Nordisk Mesterskab, så der stort set 
ingen deltagelse var på tværs af de fire lande. Det er alligevel lyk-
kedes at fastholde antal licenser. Jan Jespersen blev fortjent dansk 
mester i SuperBike, og dermed afsluttede han sin aktive racerkarri-
ere på bedste vis. René Prang tog sig af SuperSport, hvor han også 
blev nordisk mester. 

I årets løb havde man fra DMU Talent & Elite etableret en ny men-
torordning i et samarbejde med erfarne kørere, der hver skulle tage 
af en ung kører. Erfaringerne herfra er med til at lægge linjen for 
den fremtidige udvikling, hvor Jan Jespersen har påtaget sig opga-
ven som projektleder på udviklingen af en ny klasse, som betegnes 
Moto 3+. Denne klasse, som deltagerne kan starte i fra de er 13 
år, kan forhåbentlig være med til at bygge bro fra Mini RR til RR.

Ved årets afslutning er det lykkedes at forhandle et nyt koncept på 
plads for DM i RR. Her samarbejdes med DTC og med den holland-
ske union. Det betyder kørsel på de tre danske baner og to stævner 
på Assen for A klasserne. Disse stævner afvikles med FIM/DORNA 
stævnerne i SBK og MOTOOGP. De danske stævner bliver med DTC 
serien i professionelt regi og med TV dækning fra den nye TV2 
Sport. Nordisk mesterskab bliver afviklet ved et stævne i Sverige.

Mini Road Racing er gået skidt. Der har kun været få stævner, og 
antal licenser er faldet igen i år. Der har været gode hverveaktivite-
ter omkring CHGP og i forbindelse med træning på hverdage, men 
der er behov for en stor indsats for at løfte Mini RR i gang igen. 
Klubberne har lovet at tage fat på opgaven, og det ses der frem til.

CV, som en klassisk Road Racing, er i stadig fremgang, og både 
antal stævner og antal deltagere er voksende. Her fungerer det nor-
disk og internationale samarbejde godt. 

Som noget nyt er SuperMoto kommet ind i Road Racing grenen. 
Det er en naturlig udvikling i forlængelse af det samarbejde, der 
allerede i flere år har været i forbindelse med stævner. Ved skiftet 
til RR er der blevet etableret et nyt og aktivt sportsudvalg for SM, og 
der er gode forventninger til denne disciplin fremover.

Seneste skud på stammen er Stunt Riding, som i 2014 blev forma-
liseret som en del af SK RR/DR. Der er blevet udarbejdet et regle-
ment, og de første licenser er udstedt. Deltagerne har været med 
ved flere DMU stævner, og denne meget publikumsvenlige sport 
vækker altid opmærksomhed ved stævnerne.

Drag Racing har haft et år, der desværre bød på en aflysning af DM. 
Det er naturligvis ikke gunstigt for udstedelsen af licenser, men 
også for kørerne er det ærgerligt at være tvunget til kun at deltage 
i udenlandske stævner. Efter flere møder mellem sportsudvalget og 
Drag Racing Club Denmark, er der nu en aftale om, at man genop-
tager stævnerne for 2015.

Sportsåret 2014 Road Racing/Dragracing

Fotograf: Dan SP Photo

I løbet af året blev Supermoto licenser en del af Road Racing/Drag 
Racing kommissionens sportslige grundlag, og dette har været 
medvirkende til at licensantal er stabiliseret. Dette ændrer dog ikke 
på, at trods stabilisering af antal så er der et fald på indtægtssiden 
fra licenser i forhold til forventet fra 450.745 kr. (2014 budget) 
til 432.052 kr. (2014 realiseret). På negativ siden kan vi specielt 
konstatere en fortsat stagnation i Mini-licenser, en udvikling som 
skal vendes. 

For Sportskommissionen kan resultatet i 2014 generelt ikke karak-
teriseres som tilfredsstillende. Vi havde budgetteret med et under-
skud på -13.300 kr. men kan konstatere et noget større underskud 
på -38.966 kroner.

Blandt større afvigelser kan bemærkes, at vores forventninger til 
transpondersalg og transponder udleje ikke er indfriet. 

Transpondersalg: 20.000 (2014-budget) mod 10.076 (2014 rea-
liseret).  
Transponderleje: 22.000 (2014-budget) mod 14.500 (2014 rea-
liseret).  
 
Som konsekvens af sidstnævnte er udlejning af transpondere 
stoppet - og transponderne, som hidtil blev udlejet, er sat til salg. 
Den tydelige tendens til fald på dette område godtgør ikke længe-
re administration af ordningen.

I forbindelse med afholdelse af FIM Seminar (Clerk of Course) måt-
te Sportskommissionen påtage en ekstra-udgift, da det ellers på 
forhånd aftalte niveau for tilmeldte fra de nordiske federationer 
ikke holdt. Således er der i årets resultat en ekstraudgift her på 
-16.592 kroner, som ikke var budgetteret – og dermed også bidrog 
til et større underskud end forventet.

Brøndby, den 11. februar 2015

_________________________
Jesper Holm
Formand SK Road- og Drag Racing

Road Racing og DragRacing: 
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN ROAD RACING / DRAG RACING
Resultat 2014 - Budget 2015

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

26 Sportskommissionen Road Racing / Drag Racing
Indtægter

68 DMU Tilskud 68.800 68.276 68.800 
30 Diverse 30.000 30.000 40.000 
1 Bøder 0 0 0
99 Indtægter i alt 98.800 98.276 108.800 

Administration
0 Kontorartikler -500 0 -500 
0 Administration -600 -261 -600 
0 Reglementer, tryksager mm -500 0 -500 
-6 Telefon -6.500 -8.573 -7.000 
-6 Administration i alt -8.100 -8.834 -8.600 

Møder og omkostninger
-1 Drag Racing Udvalg Møder og Omkostninger -2.500 0 -2.500 
-10 Klublederseminar Møder og Omkostninger -8.000 -8.870 -8.000 
-2 Mini og Rekrutteringsudvalg Møder og Omkostninger -2.500 0 -2.500 
-7 Nordiske møder Møder og Omkostninger -5.000 -9.517 -5.000 
-8 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -9.000 -19.754 -9.000 
-2 RR Administration Std. Klasser Møder og Omk. -4.500 -1.623 -4.500 
-17 SK - møder Møder og Omkostninger -30.000 -26.784 -30.000 
-1 Sportsudvalg Møder og Omkostninger 0 -2.105 0
-48 Møder og omkostninger i alt -61.500 -68.653 -61.500 

Løbsafvikling
54 Løbsafgift uden offentlig adgang 44.000 27.500 25.000 
-41 Dommerhonorarer -44.000 -31.803 -25.000 
10 Teknisk kontrol 0 0 0 
-44 Afskrivninger -41.000 -44.732 -18.000 
-5 Præmier -1.500 -2.183 -1.500 
-26 Løbsafvikling i alt -42.500 -51.218 -19.500 

Transponderaktiviteter
15 Transponder Salg 20.000 10.076 10.000 
30 Transponder Leje 22.000 14.500 10.000 
-13 Transponder Indkøb -15.000 -9.742 -5.000 
0 Transponder Reparationer -3.000 0 -3.000 
0 Transponder Diverse -2.000 0 0 
-28 Transponder Afskrivninger -15.000 -14.172 -3.600 
4 Transponderaktiviteter i alt 7.000 662 8.400 

Udviklingsaktiviteter
0 Elsport 0 0 -15.000 
0 PR og Marketing -2.000 0 -2.000 
0 Udviklingsaktiviteter i alt -2.000 0 -17.000 

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

Kursus og Uddannelse
0 Internationale kurser 0 -16.592 0 
0 Forplejning kursusdeltagere -5.000 0 -5.000 
0 Kursus og Uddannelse i alt -5.000 -16.592 -5.000 

Banesyn
14 Klubbetalinger for banesyn 5.000 12.000 5.000 
-7 Kørselsudgifter til banesynsfolk -5.000 -4.607 -5.000 
7 Banesyn i alt 0 7.393 0 

29 Driftsresultat -13.300 -38.966 5.600 

A K T I V E R

183 Mellemregning med hovedkassen 144.901 

183 Aktiver i alt 144.901 

P A S S I V E R

Egenkapital:
154 Saldo pr. 1. januar 183.867 
29 Årets resultat -38.966 

183 Egenkapital i alt 144.901 

183 Passiver i alt 144.901 
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TRIAL
I 2014 har trial-sporten været igennem en konsolideringsfase. På 
licensantallet har vi set en tydelig nedgang, når vi bare kigger på 
tallet, men kigger vi på det sportslige, antallet af deltagere til lø-
bene samt træningsaktiviteterne i klubberne, er det tydeligt, at de 
licenser vi har mistet, i stor udstrækning var kørere, som måske 
havde en trial-cykel og licens, men reelt ikke var aktive.  Og der er 
allerede tydelige tegn på at det nu igen går fremad. 

2014 var det første år, hvor det nye set-up med en Elite Manager 
slog igennem. Et set-up, der bliver yderligere skærpet i 2015, og 
som der er store forventninger til hen imod 2020.
Der er et generationsskifte på vej i Elite. Morten Andersen der igen 
blev suveræn Danmarks mester, og unge Mikkel Brade, der satser 
på Youth EM, så længe han er under 16, viser at de unge er på vej. 

En Sølvmedalje til +40-holdet og en bronzemedalje til Dame-hol-
det ved Nordisk mesterskab viser også, at vi er på vej frem, og en 
placering som nummer 12 til Trial Des Nations viser samme takter 
samtidig med at vore piger for første gang deltog i Trial Des Nations.     
   
De forholdsvis nye trial-klubber der findes har nu også fundet 
deres ben at stå på. Der forgår bl.a. en del træning på tværs af 
klubber og landsdele, og vi vil i 2015 for første gang i mange 
år igen køre NM i trial som et samarbejde mellem flere klubber.   

ENDURO
Sæsonen 2014 har budt på 6 DM-afdelinger samt et DM i Ekstrem 
Enduro. Herudover også et par pokalløb – H-trial og et 3/6-timers 
parløb. Alle velarrangerede og med rigtig fine deltagerantal.

Flot er det også, at danske Enduro-kørere med succes har vist det 
danske flag i udlandet.

Desværre har vi færre træningsmuligheder, men der arbejdes på 
nye tiltag ligesom koordinering af talent- og breddetræning får for-
nyet opmærksomhed fremover.

Der er fortsatte aktiviteter i EDK og EDV, og nye aktiviteter er ved 
at opstå på Fyn og Sydsjælland. Jeg tror, vi i 2015 vil se antallet 
af Enduro-klubber i Danmark stige - til tre eller måske endda fire 
klubber.

Det er svært at tiltrække nye frivillige for at kompensere for frafald i 
bestyrelser, udvalg og ved aktiviteter. Der skal stampes hårdt i En-
duro-sporet for at få dem frem. Dette vil være et vigtigt fokus-om-
råde i 2015.

Sportsåret 2014 Off-Track

Igen er det desværre ikke lykkedes at få brugt det budgetterede 
beløb i Off-Track. 

Umiddelbart er det jo positivt, men problemet er, at vort overskud 
ikke er opstået udelukkende ved at Off-Track sædvanen tro er rig-
tigt gode til at spare, men i høj grad også at vi ikke har været gode 
til at ”sætte nogle skibe i vandet” til at udvikle både Trial- og En-
durosporten i DMU.  

Derfor har dette også det største fokus i 2015, og det ser da også 
ud til allerede nu at der i 2015 er en øget aktivitet i begge grene, 
og flere ny tiltag i støbeskeen. 

Brøndby, den 11. februar 2015

_________________________
Hans Jørn Beck
Formand SK Off-track

Off-track:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN OFF TRACK
Resultat 2014 - Budget 2015

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

27 Sportskommissionen Off Track
Indtægter

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

Administration
0 Telefon 0 0 0 
0 Administration i alt 0 0 0 

Møder og omkostninger
-5 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 -8.100 -8.000 
0 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -6.000 -12.716 -10.000 
-1 SK - møder Møder og Omkostninger -7.500 0 0
-6 Møder og omkostninger i alt -13.500 -20.816 -18.000 

Enduro Udvalg Aktiviteter
5 Løbsafgifter 5.000 8.000 6.400 
-2 Møder og Omkostninger -5.000 -840 -2.500 
0 Elsport 0 0 -7.500 
-5 Præmier -5.000 -8.696 -6.500 
0 Dommerhonorar -2.000 -261 -2.500 
0 Breddearbejde -8.000 -5.000 -10.000 
-2 Andre Sportsaktiviteter i alt -15.000 -6.797 -22.600 

Super Moto Udvalg Aktiviteter
6 Løbsafgifter 6.000 9.000 0 
0 Møder og Omkostninger -5.000 0 0 
-3 Præmier -2.000 0 0 
-3 Dommerhonorar -3.000 0 0 
0 Breddearbejde -11.000 0 0 
0 Andre Sportsaktiviteter i alt -15.000 9.000 0 

Trial Udvalg Aktiviteter
10 Løbsafgifter 8.000 9.000 10.200 
0 Møder og Omkostninger -5.000 0 -2.000 
-7 Præmier -5.000 -6.556 -5.000 
-5 Breddearbejde -13.000 -5.245 -18.200 
0 E-Trial 0 0 -7.500 
-2 Andre Sportsaktiviteter i alt -15.000 -2.801 -22.500 

42 Driftsresultat -5.249 31.838 -9.848

A K T I V E R

195  Mellemregning med hovedkassen 227.283 

195  Aktiver i alt 227.283 

 P A S S I V E R 

 Egenkapital: 
153  Saldo pr. 1. januar 195.445 
42  Årets resultat 31.838 

195  Egenkapital i alt 227.283 

195  Passiver i alt 227.283 
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2014 har været et stort BMX-år i Danmark. Både rent resultatmæs-
sigt og via vores flotte arrangementer, som er afholdt. 

På resultatsiden fik årets BMX-kører, Simone Christensen, som blev 
hædret i Cirkusbygningen i november, en VM-fjerdeplads, EM-bron-
ze, Euro League-sølv og en samlet tiendeplads i World Cuppen. 
En kæmpe præstation af den unge Bjerringbro-kører, som bliver 
virkelig spændende at følge i 2015. 

Klaus Bøgh Andresen, som var nomineret til årets BMX-kører, har 
også haft et flot år, hvor han fik en samlet niendeplads i Euro Le-
ague, hvilket er den bedste præstation hos mændene siden 2007. 

Også Rasmus Salling markerede sig flot, da han ved Youth Olympic 
Games vandt samlet sølv og en tredjeplads i BMX-disciplinen. 

I år stoppede én af Danmarks bedste BMX-kørere gennem tiderne 
sin elitekarriere. Det betød dog ikke, at Morten Therkildsen stop-
pede med at levere store præstationer. I år har Therkildsen nemlig 
vundet både EM- og VM-guld i Master-klassen. Et imponerende cv, 
som derudover blandt andet også tæller en OL-deltagelse i 2012. 

Af Challenge-resultater må nævnes Mia Christensen, som for andet 
år i træk vandt EM-guld i sin klasse. Ved VM blev det til en flot 
fjerdeplads. Hun går en stor fremtid i møde. 

ET FLOT EM PÅ HJEMMEBANE
I juli-måned blev Europamesterskabet afholdt på hjemmebane i 
Roskilde. Det blev et utrolig flot arrangement, hvor vi fik vist omver-
denen, at Danmark kan afholde store arrangementer. Også Nordisk 
Mesterskab, som blev afholdt i Varde, blev et fantastisk flot arran-
gement. Stort tillykke til begge klubber. Og at vi så kan glæde os til 
endnu et stort event i Bjerringbro i juni næste år, er jo bare fanta-
stisk. Forberedelserne er i fuld gang til European Cup runde 5 og 6. 

LØBECYKLER, TALENT TEAM DANMARK OG REGIONCENTRE
I 2014 fik vi også gang i løbecykler og flere klubber er allerede i fuld 
gang med banebyg m.m. Vi er kommet godt fra start, og det gode 
arbejde skal nu fortsætte i næste sæson. Lige inden årets udgang 
blev det nye Talent Team Danmark-team offentliggjort, og vi er gla-
de for, at talenttræner Mattias Wennbring og teknisk træner Morten 
Therkildsen er startet med succes. 

Endelig er regioncentrene nu oppe at køre i næsten alle dele af 
landet, og det bliver spændende at følge udviklingen her. Vi tror på, 
at det er vejen frem i dansk BMX, og at vi på denne måde kan skabe 
endnu bedre BMX-kørere i fremtiden.

Tak for 2014. Vi glæder os til næste sæson. 

Sportsåret 2014 BMX

Fotograf: RawShooter

Årets resultat for BMX fremviser et overskud på 34tkr. hvor der på 
forhånd var budgetteret med et underskud på -52tkr.

Primære årsager til afvigelsen er et lavere forbrug på udviklings-
aktiviteter, hvor der var budgetteret med -100tkr. (forventet) mod 
-53tkr. (realiseret).

Desuden udviste salg af beklædning et overskud på 30tkr. i 2014.

Løbsafvikling udløste et marginalt højere overskud på 45tkr., end 
først budgetter, da der var flere deltagere til internationale løb end 
forventet.

Udviklingsaktiviteterne er i 2015 budgetteret til at blive på 160tkr., 
da en del af projekterne forventes udført her. 

For SK BMX er det tilfredsstillende at budget til mødeomkostninger 
blev overholdt i 2014.
                    
                                        
                    
Brøndby, den 11. februar 2015               
                    
                    
                    
_________________________                    
Hans Storm                

Formand SK BMX 

BMX:  
Formandens beretning
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SPORTSKOMMISSIONEN BMX
Resultat 2014 - Budget 2015

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

28 Sportskommissionen BMX
117 DMU Tilskud 117.464 117.464 117.464 
2 Bøder 0 2.000 0 
1 Diverse 0 0 0 
120 Indtægter i alt 117.464 119.464 117.464 

Administration
0 Reglementer, tryksager mm -1.500 -634 -1.500 
0 Repræsentation 0 -491 -1.000 
-2 Diverse -3.000 -2.272 -3.000 
-2 Administration i alt -4.500 -3.397 -5.500 

Møder og omkostninger
-15 Klublederseminar Møder og Omkostninger -10.000 -16.519 -15.000 
-4 Nordiske møder Møder og Omkostninger -15.000 -5.465 -10.000 
-10 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -15.000 -16.933 -20.000 
-50 SK - møder Møder og Omkostninger -50.000 -52.704 -45.000 
0 Sikkerhedsudvalg 0 0 -5.000 
0 Banesynsudvalg 0 0 -5.000 
-1 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -10.000 -3.619 -5.000 
-80 Møder og omkostninger i alt -100.000 -95.240 -105.000 

Løbsafvikling
22 Løbsafgift med offentlig adgang 22.500 38.500 38.000 
39 Løbsafgift uden offentlig adgang 39.200 32.800 33.000 
-27 Dommerhonorarer -29.000 -39.498 -40.000 
0 DM Indtægt 0 0 20.000 
0 Materialer (PC mm) 0 0 -10.000 
-14 Landspokalpræmier -15.000 -58.936 -59.000 
66 Landspokal Indtægt 80.000 84.480 85.000 
-52 Præmier -55.000 -11.708 -12.000 
34 Løbsafvikling i alt 42.700 45.638 55.000 

 
Andre Sportsaktiviteter

8 Udlandske Løb, incl. Holdleder og telt 141.000 202.985 -182.250 
0 Holdtelt 0 0 -12.000 
0 Holdleder 0 0 -22.500 
-7 Udlandske Løb, incl. Holdleder og telt -141.000 -215.240 230.400 
1 Andre Sportsaktiviteter i alt 0 -12.255 13.650 

Udviklingsaktiviteter
-10 Projekter -34.000 -1.412 0 
0 Regionscentre 0 0 -60.000 
0 Målfoto opgradering 0 0 -30.000 
-36 Elite og talentarbejde -36.000 -36.000 -36.000 
0 Udstyr til løbsafvikling -30.000 -15.941 -10.000 
-46 Udviklingsaktiviteter i alt -100.000 -53.353 -136.000 

2013 Regnskabsnoter Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015
t.kr.

Kursus og Uddannelse
5 Deltagerbetaling 6.000 4.850 5.000 
-4 Kørselsudgifter til instruktører -4.000 0 0 
-9 Forplejning kursusdeltagere -10.000 -2.400 -5.000 
-8 Kursus og Uddannelse i alt -8.000 2.450 0 

Banesyn
0 Klubbetalinger for banesyn 28.800 14.000 14.000 
-4 Kørselsudgifter til banesynsfolk -28.800 -13.755 -14.000 
-4 Banesyn i alt 0 245 0 

Beklædning
-6 Køb 25.000 -88.262 -25.000 
9 Salg -25.000 119.000 25.000 
3 Beklædning i alt 0 30.738 0 

16 Driftsresultat -52.336 34.290 -60.386 
 

A K T I V E R

206 Mellemregning med hovedkassen 240.605 

206 Aktiver i alt 240.605 

P A S S I V E R

Egenkapital:
189 Saldo pr. 1. januar 206.315 
17 Årets resultat 34.290 
206 Egenkapital i alt 240.605 

206 Passiver i alt 240.605 
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Årets BMX-kører: 
Simone Christensen

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANISHBIKEAWARD.DK

Foto: Allan Høgholm

Stemningsbilleder fra 
Dansk Motorsport Award

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm

Fotograf: Allan Høgholm
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2013 Regnskabsnoter 2014 
t.kr.

29 Driftsmidler
Web udvikling

96 Saldo pr. 1. januar 282.377 
264 Årets tilgang 302.381 
-78 Årets afskrivning -108.257 
282 Web Udvikling i alt 476.501 

DT Speedway
66 Saldo pr. 1. januar 41.359 
-25 Årets afskrivning -24.753 
41 DT Speedway i alt 16.606 

Transponderudstyr Motocross 0 
13 Saldo pr. 1. januar 0 
-3 Årets afgang 0 
-10 Årets afskrivning (SD Motocross) 0 
0 Transponderudstyr i alt 0 

Inventar kontor
54 Saldo pr. 1. januar 105.859 
98 Årets tilgang 0 
-46 Årets afskrivning -49.444 
106 Inventar kontor i alt 56.415 

Banematerialer
137 Saldo pr. 1. januar 69.781 
0 Årets tilgang 9.793 
-68 Årets afskrivning -52.367 
69 Banematerialer i alt 27.207 

Forretningssystem 
505 Saldo pr. 1.januar 451.786 
84 Årets tilgang 144.033 
-138 Årets afskrivning -162.399 
451 Forretningssystem i alt 433.420 

949 Driftsmidler i alt 1.010.149 

30 Tilgodehavender
442 Debitorer 224.714 
15 Debitorer MotorBladet 15.917 
266 Diverse tilgodehavender 140.289 
541 Forudbetalte omkostninger 397.953 
1.264 Tilgodehavender i alt 778.873 

31 Værdipapirer
3.786 Obligationer 4.076.776 
3 Aktier 3.128 
3.789 Værdipapirer i alt 4.079.904 

2013 Regnskabsnoter 2014 
t.kr.

Obligationer er pantsat primært for alt mellemværende
32 DMU kapital

3.464 Saldo pr. 1. januar 3.058.916 
-166 Årets resultat -221.686 
-224 Kursregulering af værdipapirer 0 
-15 Intern rente ovf. til fonde -9.403 
3.059 Saldo pr. 31. december 2.827.827 

33 Jubilæumsfond
25 Saldo pr. 1. januar 25.423 
0 Tilskud 0 
0 Rentetilskrivning, 2% 508 
25 Saldo pr. 31. december 25.931 

34 SMU Fonden
105 Saldo pr. 1. januar 107.470 
0 Udbetalinger 0 
2 Rentetilskrivning, 2% 2.149 
107 Saldo pr. 31. december 109.619 

35 Dispositionsfond
81 Saldo pr. 1. januar 81.000 
0 Rentetilskrivning 2% 1.620 
81 Saldo pr. 31. december 82.620 

36 Motocrossfonden
235 Saldo pr. 1. januar 274.670 
93 Årets indbetalinger 96.160 
-59 Årets udbetalinger -115.500 
5 Rentetilskrivning, 2% 5.106 
274 Saldo pr. 31. december 260.436 

37 BMX 1. hjælps fond
1 Saldo pr. 1. januar 926 
0 Årets indbetalinger 0 
0 Årets udbetalinger 0 
0 Rentetilskrivning, 2% 18 
1 Saldo pr. 31. december 944 

38 Kreditorer
232 Samlekonto kreditorer 466.014 
232 Kreditorer i alt 466.014 

39 Mellemregninger
1.230 Danmarks Idræts-Forbund 1.079.344 
6 Internationale organisationer 16.723 
1.236 Mellemregninger i alt 1.096.067 
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MOTOCROSS:
Indland:
MX1 
Stefan Kjer Olsen

MX2 
Kasper Jensen

DM B 125cc 2-takt 
Thomas Rasmussen

DM B MX2 

Emil Jepsen

DM B MX1 
Jakob Kjær Nielsen

DM Junior B 65cc 
Rasmus Lillelund Nørmark Pedersen

DM Junior B 85cc 
Marcus Bommer

DM Junior A 85cc 
Mikkel Ringfeldt Haarup

DM OB 30+ 
Tonni Andersen

DM OB 40+ 
Mikkel Caprani 

DM OB 50+ 
Morten Juel Rasmussen

DM Dame 
Catja Rasmussen

DM Pige 
Sara Andersen

DM B Micro 50cc 
Nicolai Skovbjerg

DM B Micro 80cc 
Zander Hering Albertsen

Medaljetagere 2014
Gennem 2014 er der kåret en lang række danmarksmestre i DMU’s grene. På de følgende sider kan du se, hvem der har fået hængt guldet 
om halsen. Samtidig er der en oversigt over alle hold- og divisionsmestre samt en liste med alle de danske EM-, VM- og NM-mestre fra 
2014. DMU ønsker alle et stort tillykke.

DM Sigevogn gr. A/B 
John Nielsen og Anders Duvald Zinkern-
agel

DM Maxi Quad Open A 
Casper Honoré Holm

DM Maxi Quad OB 30+ A/B 
John Bille Olesen

DM Klubhold Maxi A 
Sønderborg Motor Club

DM Klubhold Mini 
Kolding Motocross Klub

DM Klubhold OB 
Næstved Motor Klub

DM Klubhold Micro 
Næstved Motor Klub

DM Pitbike Open 
Sebastian Kærgaard

DM Classic Cross -50 
Flemming Vad

DM Classic Cross 50+ 
Kurt Villadsen

DM Classic Cross Twin Shock 125 
Mikael Sadolin Pedersen

DM Classic Cross 60+ 
Cai Larsen

DM Classic Cross 66+ 
Jens B. Skovsen

DM Classic Cross A-klassen 
Cai Larsen

DM Classic Cross 250 2-takt & 4-takt 
Ole Degn

DM Classic Cross Twin-Shock -50 
Casper Olsen

DM Classic Cross Twin-Shock 50+ 
Anders Larsen

DM Classic Cross EVO -50 
Casper Olsen

DM Classic Cross EVO 50+ 
Morten Juel Rasmussen

DM Classic Cross Sidevogn 
Frank Larsen / Tommy Bentsen

Udland:
Junior VM 85cc 
Bronze: Mikkel Ringfeldt Haarup 

SPEEDWAY
Indland:  
DM 500cc  
Niels Kristian Iversen    
  
DM 500cc U21 
Mikkel Bech Jensen   
 
DM 85cc 
Mads Hansen     
 
DM 50cc 
Tristian Bostrup

Hold-mestre
Superliga 
Holsted Speedway Klub   
  
500cc 1 div. 
Esbjerg Motorsport   
 
500cc 2 div. 
Holsted Spedway Klub

Old Boys 
Silkeborg Speedway Club   
  

2013 Regnskabsnoter 2014 
t.kr.

40 Likvide beholdninger
Jyske Bank

595 Konto 5044 109 281-9 524.423 
-7 Konto 5044 118 165-3 0 
-122 Konto 5044 119 108-2 -6.471 
-12 Kassebeholdning -5.100 
454 Likvide beholdninger i alt 512.852 

41 Kautionsforpligtelser
50 Aarhus Motorklub 12.500
62 Næstved Motorklub 50.000
49 Taulov BMX 35.000
40 Haderslev BMX 30.000
13 Møldrup Motocross 10.500 
0 Roskilde BMX 112.500 
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85cc 1 div. 
Vissenbjerg Bred Motor Klub   
  
85cc 2 div. 
Skærbæk Motor Klub   
  
85cc 3 div. 
Vojens Speedway Klub   
  
85cc 4 div. 
Fjelsted Speedway Klub   
  
50cc 1 div. 
Vissenbjerg Bred Motor Klub   
  
50cc 2 div. 
Fjelsted Speedway Klub   
  
50cc 3 div. 
Fredericia Motor Klub

Udland:   
SGP VM 500cc  
Bronze - Nicki Pedersen 

SWC: VM Hold 500cc 
Guld - Nicki Pedersen, Niels Kristian 
Iversen, Peter Kildemand og Mads Kor-
neliussen 

Europa Mesterskab 500cc 
Sølv - Peter Kildemand 
Bronze - Nicki Pedersen  

VM U21 500cc 
Bronze - Mikkel Michelsen  

VM Hold U21 500cc 
Sølv - Mikkel Michelsen, Lasse Bjerre, 
Mikkel Bech Jensen og Anders Thomsen 

YGT 85cc 
Guld - Mads Hansen 
Sølv – Frederik Jakobsen 
Bronze – Jonas Jeppesen 

Europa Mesterskab 85cc 
Guld - Kasper Andersen  
Sølv – Christian Thaysen 
Bronze – Mads Hansen

Nordisk Mesterskab 85cc 
Guld - Christian Thaysen 
Sølv – Kasper Øster Faarkrogh 

Nordisk Mesterskab Hold 
Guld - Frederik Jacobsen, Mads Hansen, 
Kasper Øster Faarkrogh, Christian Thay-
sen   

Nordisk Mesterskab 500cc U21 
Sølv - Nikolaj Busk Jakobsen  
Bronze - Kasper Lykke Nielsen  

EM Hold U21 
Sølv - Nikolaj B. Jacobsen, Mikkel B. 
Andersen, Anders Thomsen, Jonas B. 
Andersen og Kasper Lykke Nielsen

ROAD RACING
Superbike 
Jan Jespersen

Supersport 600 
Rene Prang

Udland
Nordic Superbike 
Sølv: Jan Jespersen 
Bronze: Ulrik Nielsen

Nordic Superstock 600 
Guld: Rene Prang

RR Mini
Scooter Supersport 
Simon Vilhelmsen

80/125cc 
Simon Jespersen

Classic 
Klasse 2B 50ccm 
Anders Elsberg

Klasse 5 500ccm 72 
Lars Sandberg

Klasse 6 750ccm 72 
Søren Holm

Klasse 7A Forgotten Era 79 
Poul Erik Pedersen

Klasse 7C Formula 80-87 F1 
Kim Jensen

Klasse 7C Formula 80-87 F2 
Mike Spile

SuperMoto
Open A 
Simon Winther

Open B 
Rasmus Priergaard Nielsen

OB33+ Open 
René Salling

Mini Open 
René Christensen

OFF-TRACK
Trial
Elite 
Morten Andersen

+40 DM 
Villy Kyndesen

Classic DM 
Kjeld Gerken

DM Kadet 
Frederik Krage

DM Junior  
Martin Hirschgaard Nilsen

DM Piger 
Sofie Sørensen

Enduro
A-klassen 
Thomas Kongshøj

B-klassen 
Kasper Hove Jensen

C-klassen 
Henrik Vestergaard

48+ 
Andre Larsen    

Dame 
Pia Steen Petersen

Junior 
Victor Guldhammer

BMX
Indland
DM Elite Men
Klaus Bøgh Andresen

DM Elite Women
Simone Tetsche Christensen

DM Junior Men
Mathias Lund Kristensen

DM Junior Women
Dorte Balle

Piger 6 år og under
Mathilde Christensen 

Piger 7 år
Eline Dyhre

Piger 8 år
Bolette Schlüter

Piger 9 år
Sille Mikkelsen

Piger 10 år
Nanna Jensen

Piger 11 år
Mia Christensen

Piger 12 år
Malene Kejlstrup

Piger 13 år
Rikke Balle

Piger 14 år
Kiea Winther

Piger 15 år
Lisa Martens

Piger 16 år
Nicoline Madsen

Cruiser Ladies 29 år og under
Henriette Dalsgaard 

Cruiser Ladies 30+
Liz Østergaard 

Cruiser 29 år og under
Frederik Jensen

Cruiser 30 - 39
Thomas Pallesen

Cruiser 40+
Ib Søborg 

Elite Men Open
Andreas Wöhlk

Expert 6 år og under
Jeppe Kejlstrup 

Expert 7 år
Victor Møllmann

Expert 8 år
Sebastian Klit 

Expert 9 år
Hjalte Feldt

Expert 10 år
Marcus Leth

Expert 11 år
Anton Wennbring

Expert 12 år
Magnus Dyhre 

Expert 13 år
Frederik Kjeldsen 

Expert 14 år
Gustav Stærk 

Expert 15 år
Simon Jensen

Expert 16 år
Oskar Hansen

Men 17+
Rasmus Asp Laursen

Elite Women Open
Caroline Hindmo

DM team Hold
Team All in sportbike

DM Klubhold
Bjerringbro

Udland:
EM-bronze - Cruiser Women
Lotte Filsø

EM-sølv - Piger 7 år
Eline Dyhre

EM-bronze - Piger 10 år
Nanna Jensen

EM-sølv - Men 25/29
Jack Christensen

EM-guld - Master 30+
Morten Therkildsen

EM-bronze - Elite Women
Simone Christensen

VM-guld - Master 30+
Morten Therkildsen

NM-guld - Cruiser Ladies 25+
Sara Thorhauge

NM-guld - Piger 8 år 
Bolette Schlüter

NM-guld - Piger 9 år
Sille Mikkelsen

NM-guld - Piger 10 år 
Laura Dyhre 

NM-guld - Piger 12 år 
Malene Kejlstrup

NM-guld - Piger 14 år
Simone Larsen

NM-guld - Cruiser 29 år og 
under
Klaus Johnsen

NM-guld - Cruiser 30 - 39 år
Michael Buth 

NM-guld - Cruiser 40+
Steen Siggaard

NM-guld - Drenge 6 år og 
under
Jeppe Kejlstrup 

NM-guld - Drenge 7 år 
Kasper Mikkelsen

NM-guld - Drenge 8 år
Peder B. Andersen

NM-guld - Drenge 9 år
Hjalte Feldt

NM-guld - Drenge 10 år
Marcus Leth

NM-guld - Drenge 11 år
Anton Wennbring 

NM-guld - Drenge 12 år 
Magnus Dyhre 

NM-guld - Drenge 13 år
Carl-Emil Petersen

NM-guld - Drenge 15 år 
Simon Jensen

NM-guld - Expert 17+
Mathis Baltzern 

NM-guld - Elite Men
Niklas Laustsen 



Årets mc sportskører: 
Speedwaylandsholdet

SE SHOWET INDE PÅ WWW.DANSKMOTORSPORTAWARD.DK

Fotograf: Allan Høgholm


