
 

Side 1 af 13 

Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

HB Møde:  03-19 
Mødedato: 09-04-2019 Fjelsted Skovkro 
Til stede:   Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Asger  

Pedersen (AP), Rudi Steen Hansen (RSH), Hans Jørn Beck (HJB), Mikael Mølgaard 
(MM), Dennis Skytte Bechmann (DSB) 

Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  09-04-2019 

___________________________________________________________________ 

  Ansv. 

1. Velkomst 
JB bød velkommen til alle og den nye sammensætning af Hovedbestyrelsen efter 
repræsentantskabsmødet 2019.  
 

 

2. Konstituering  
a. Næstformand: Ole Hansen 
b. Forretningsudvalg: Ole Hansen, Dennis Skytte Bechmann, General Sekretær, Jørgen Bitsch 
c. SK Konstitueringer 

a. SK MX Næstformand: Martin Holm Jensen 
b. SK Speedway Næstformand: Brian Berthelsen 
c. SK RR/DR Næstformand: Palle Lind 
d. SK OT Næstformand: der indkaldes til ekstrordinært OT Repræsentantskabsmøde 

for at besætte positionerne 
e. SK Powerboat Næstformand: Jan Jensen 

d. Udvalg under HB/FU 
a. Miljø: Formand Dennis Skytte Bechmann, John Klint (RR/DR), Martin Holm Jensen 

(MX), Leif Petersen (SP, Powerboat og Trial indkaldes efter behov, Jesper Søe 
Bergmann (Adm.) 

b. Uddannelse: Formand Jørgen Bitsch, Jesper Holm (RR/DR), Asger Pedersen (MX), 
Hans Jørn Beck (OT), Mikael Mølgaard (Powerboat), Rudi Hansen (SP) 

c. Jura: Formand Ole Hansen, Mogens Voigt, Jesper Søe Bergmann (Adm.) 
d. Talent og Elite: Formand Jørgen Bitsch, Asger Pedersen (MX), Hans Jørn Beck (OT), 

Rudi Hansen (SP), Jesper Holm (RR), Søren Normann Andersen (Adm.) 
e. Sikkerhed: Formand Jørgen Bitsch, Pia Nordmand (MX), Leif Petersen (SP), Hans 

Jørn Beck (OT), John Klint (RR(DR) 
f. Disciplinærnævnet: Formand Poul Hjort, Jens Olaf Hersom (RR/DR), Jens Steffensen 

(MX), Rene Danielsen (OT), Helle H. Noppenau (Powerboat), Ole Nørskov (SP) 
Opdaterede beskrivelser og kompetencer for de enkelte udvalg opdateres snarest. 

e. Udvalg under den enkelte SK: se bilag 1 
Hjemmeside opdateres snarest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JB 
 
Lukas 
 

3. Siden sidst fra Formanden 
 Møde med IT leverandører omkring prioriteringer 
 Informationsmøde for alle HB, SK, SU, Adm. Afvikles den 30. april på Fjelsted Kro. 

Samkørsel planlægges (drøftes med Adm. hvordan vi styrer det).  
 Award 2020 er under planlægningen og datoen er fastsat til den 1. februar 2020 på 

Docken i København. Punktet tages op på næste møde for ændringer og justeringer i 
programmet. 
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4. Kort Nyt fra Sportskommissionerne 

RR/DR: 
Kalenderen er kommet fornuftigt på plads for 2019 også i samarbejde med SVEMO. 
Minikalenderen er dog fortsat ikke på plads (der mangler 2 stævner). DR er på plads og 
SuperMoto forventes endelig på plads til sæsonen 2020 og en ”overgangsperiode” 2019. 
Miniudvalget skal fortsat udvikles omkring målsætningen og forventningerne mellem udvalget 
og SK.  
DR arbejder på et stort projekt i Thisted og DMU vil blive involveret (projektledelse). 
Ohvale maskinen er lånt ud til AMK i 2019. 
ATK for mini RR er nu færdigt og ved at blive implementeret og klubberne indkaldes til intro og 
igangsætning. 
 

JH 

 MX: 
Der er afholdt møder for at sikre den bedst mulige arbejdsfordeling og forventninger. Der 
planlægges 5 klubmøder rundt i landet i de kommende måneder. 
Projektet omkring ”Vanskelige Unge” i samarbejde med Politiet og AMCK er igangsat frem til 
sommerferien. 
Træning for MX i udlandet: DMU´s forsikring gælder på alle baner til træning på en bane som 
tilhører en klub under FIM og FIM Europe. Den enkelte kører er ansvarlig for at fremsende en 
eventuel skadesanmeldelse straks efter hændelsen i samarbejde med klubbens formand (side 
18 i Alment Reglement). 
Aldersgrænse for MX 125cc fra 2020 er fastsat til FIM´s niveau. Tidligere i det år man fylder 18 
år og fremover til og med året man fylder 17 år. 
 

AP 

 Trial og Enduro: 
Sæsonen er kommet rigtig godt i gang og der er en god stemning og samarbejde mellem alle. 
Også en god udvikling på licenssiden for begge områder. 
 

HJB 

 Powerboat: 
Sæsonen er så småt ved at komme i gang og der er afholdt et opstartsmøde med klubberne. 
Ligeledes er der taget tiltag til planlægningen af Nordisk Mesterskab. 
Der er indsendt Høringssvar og vi vil nu forsøge at få DIF involveret i videre forløb da dette er 
kritisk for sportens overlevelse. 
 

MM 

 Speedway 
Vejret er godt og sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Mange klubber har forbedret 
faciliteterne og mange nye ressourcer er kommet til. Der er afholdt fællesmøde i januar for alle 
klubberne med en god drøftelse og der er 15 ud af 18 klubber som er tilmeldt Åbent Hus den 
27. april. Der investeres også i Speedway Kids udstyret og en video som kan være med til at 
inspirere flere unge (også ved 3D video) i ungdomsklubber og andre steder.  
Ligeledes deltager Speedway på både Roskilde og Odense Dyrskue i 2019. 
 

RH 

5. Nyt fra Administrationen 
Status, primære opgaver og prioriteringer. 
Der har gennem marts og april været fokuseret på opstarten af sæsonen og få fordelt 
opgaverne mellem alle. Som udgangspunkt går det godt og der er en god stemning på kontoret 
og der fokuserer på at sikre en god og hurtig service til alle som henvender sig. 
Der har været afholdt møde med Forretningsudvalget hvor der blandt andet blev udarbejdet en 
SWOT analyse (styrker, svagheder, muligheder og trusler) for administrationen som vil danne 
grundlag for videre prioriteringer.  
Profilen for den nye Generalsekretær er også udarbejdet og processen igangsættes lige efter 
Påske med jobopslag. 

JB 
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ATK – Danmarks Bedste Træningsmiljø projektet er evalueret med følgende ”justeringer”: 

• Den primære fokus er at sikre at der gennemføres en struktureret træning i alle klubber 
under DMU (i alle grene) 

• Antallet af deltagende klubber forøges, i henhold til samarbejdsaftalen med DIF 
• Tættere samarbejde og involvering af den enkelte Sportskommission 
• Samarbejdsaftale erstattes med en tilmelding til konceptet. Klubbens skal afvikle 

minimum 5 træningssamlinger gennem en sæson for klubbens medlemmer. Der 
afholdes ét indledende møde og derefter afvikles møder efter behov.  

• Fortsat fokus på udvikling af kvalificerede trænere. Trænerne er vigtige 
samarbejdspartnere i klubberne 

• Centralt udbud af: 
- Netværksmøder for trænere, klubledere 
- Samlinger (region og/eller mellem klubber) med kørere og deres trænere 
- Udvikling af hjemmeside for ”Danmarks Bedste Træningsmiljø” med bla. 
videomateriale 

• Udvikling af ”ATK Light” i Enduro og Trial 
• Implementering af ATK Mini RR som netop er færdigt 

Klubberne vil blive kontaktet og der planlægges ligeledes et nyhedsbrev om ændringer. 
 
Vi har desværre opdaget en fejl på teksten på bagsiden af vores licenser. Fejl tekst: ”This 
starting permission is not valid for events on the FIM-/FIM Europe Calendar”. Dette skulle have 
været: ”This starting permission is not valid for events on the FIM Calendar”. Kørere som skal til 
udlandet og køre skal kontakte kontoret for nødvendige starttilladelser. Teksten ændres til 
næste bestilling af licenser. 
 

6. Test af Alkohol og Euforiserende midler. 
Efter videre proces og møder med ADD (AntiDoping Danmark) indføres DMU´s tests for Alkohol 
og Euforiserende stoffer med godkender på HB mødet 03-19 med virkning fra 1. maj 2019. 
Der udpeges personer fra Speedway og MotoCross som vil blive uddannet og instrueret 
nærmere i gennemførelsen af testene. Søren Norman Andersen vil afholde denne uddannelse 
og der udsendes ligeledes yderligere information i kommende Nyhedsbrev. 
I forbindelse med anvendelsen af specielt euforiserende stoffer vil der blive udsendt en folder i 
kommende måned som er en videre information omkring hvad vi som klub kan gøre ”inden det 
er for sent”. Erfaringerne viser at mange af de ”små sager” som opstår kan forebygges ved en 
tidlig indgriben. Herunder også link til ADD´s folder om samme. 
https://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/sammen%20om%20fair%
20idr%c3%a6t  

Opdateres i Alment Reglement. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse.  
 

JB 
Søren 
 
 
 
 
Lukas 
 
 
 
 
 
 
OH 

7. Anke fra VMCC til DIF angående Asger Pedersens indgriben ved træning på Korskroen 
Sagen har nu været behandlet i DMU´s og DIF´s retssystemer og VMCC har ikke fået medhold i 
deres anklager mod Asger Pedersens handlinger og indgriben ved træningen, som blev afholdt 
på Korskroen den. 17. oktober 2018. 

Alle kendelserne bekræfter at der ikke har været magtmisbrug eller misinformation i den 
pågældende sag, hvor alle har haft mulighed for at ytre sig. Forløbet og kendelserne i de 
forskellige instanser anerkendes og accepteres naturligvis af DMU´s Hovedbestyrelse, hvilket vi 
også forventer at VMCC´s bestyrelse vil acceptere og anerkende.  
Det er vigtigt for Hovedbestyrelsen at påpege vigtigheden af at VMCC anerkender DMU´s 
Reglement og Ansvar for hvem, som er højeste myndighed og som skal gribe ind ved eventuelle 
situationer. 

JB 
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DMU/SK har fået medhold i håndteringen af den konkrete sag og bekræftet at der skal gribes 
ind hvis der foregår aktiviteter som ikke følger de angivne retningslinjer og regler. Dette er 
gældende for SK som i enhver virksomhed. Hvis der opstår en worst case situation (uheld med 
en eller flere kørere) kan DMU, Klubben og/eller den enkelte ansvarlige blive gjort til ansvar for 
misligholdelse af de sikkerhedsmæssige angivelser.  

DMU´s Hovedbestyrelse ser dog fortsat alvorligt på forløbet og de konsekvenser sagen har 
medført for de involverede og VMCC tilskrives for videre tiltag og bekræftelser mellem DMU og 
VMCC. 

8. Økonomi 
Licenser og medlemmer er næsten på niveau som samme tidspunkt 2018. Dette er også 
gældende for kontingentindtægterne. Licensindtægterne er dog ca. 10% højere 31/3 2019 i 
forhold til samme periode 2018, hvilket er en god (og vigtig) start på 2019. 
Der udsendes månedsrapporter til den enkelte SK i kommende uge for kommentarer og 
kontrol. 
 

JB 
Jean 

9. 

j

 

DMU´s Hjemmeside 
Det er besluttet at igangsætte projektet om en ny Hjemmeside. Efter yderligere analyser og 
gennemgang af kommentarer fra tilfredshedsanalysen 2018 og interne erfaringer trænger 
hjemmesiden til en væsentlig opgradering. 
Projektet er i gangsat og vi forventer at være i løbet af september / oktober. Det er her vigtigt 
at fremhæve vigtigheden af at klubberne og andre interesserede vil i videst muligt omfang blive 
involveret så vi får så mange kvalificerede input som muligt. Alle interesserede er velkomne til 
at kontakte Lukas Winther på kontoret for en videre snak om projektet. 
 
En foreløbig analyse viser tydeligt hvilke sider og informationer som er de væsentligste: 
Mest besøgte sider over 2 år (for MX & SW - mellem 150.000 – 10.000 klik pr. side i perioden) 
 
Generelt 

- Stillinger 
- Find Klub 
- Kørernumre 
- Reglement 
- Om ”Sportsgren”  
- Nyheder 
- Heatskemaer og andre blanketter 

Under ”Services” 
- Licensbestilling 
- Klubmedlemskab 
- Løbstilmelding 
- Medlemsoplysninger 
- Løbskalender 

 
*”Vil du starte i DMU?” tilgås meget sjældent 
 
Formålet er skabe en hjemmeside, som på en overskuelig og let tilgængelig måde, skal være 
både en nyheds- og informationsplatform for alle interessenter i sporten, herunder også nye 
kørere.  
 
 

JB 
Lukas 
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De primære målgrupper er som udgangspunkt: 

- Kørere og nytilkomne 
- Klubber 
- Officials 
- Medie og Presse 

 
Der er ligeledes drøftet følgende principper for hjemmesiden til videre design: 

• Nemme og tydelige henvisninger for ønsket information (”alle” forstår de ord vi 
anvender) 

• Færrest mulige klik for at finde ønsket information: Fokus på logisk opbygning 
• De samme informationer for forskellige områder skal kun opdateres ét sted 
• Mere samhørighed mellem de enkelte sportsgrene for fælles informationer 
• Stor brugervenlighed, både for brugere, men også for skribenter mv. 

 
Yderligere ideer og kommentarer fremkom fra HB og bliver taget med i videre forløb som f.eks.: 
Hvordan skal det struktureres ”kan vi vende det på hovedet” => dokumenter og dernæst 
grenen, skal der være en log in for klubber og officials, hvor nemt er det at lave Apps ud fra 
hjemmesiden og er nemt at ”linke til en gren” 
 

10. DMU´s Persondata Politik 
DMU skal som alle andre have en beskrevet Persondata Politik og denne blev godkendt af HB. 
Den er vedhæftet dette referat (Bilag 3) og lægges op på hjemmesiden. Ligeledes igangsættes 
de nødvendige aktiviteter omkring registrering og sletning af data som er nødvendige. 
 

DSB 

11. Nye Sportsgrene 
Der arbejdes videre med E-Bikes og E-MotorCycles og der vil blive søgt efter interesserede til 1-
2 arbejdsgrupper for en igangsætning af mulighederne. 
Ligeledes afholdes der VM i Belgien i starten af juni hvor DMU også håber at være 
repræsenteret (både som interesseret og med aktive deltagere) 

 

JB 

12. FIM Europe Kongres 
Afvikles i starten af juli i Zagreb og følgende deltager fra DMU: 
Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Hans Jørn Beck, Jesper Holm, Hanne Thomsen og Peter Hansen 
Videre koordinering igangsættes 
 

JB 

13. Referater siden sidste HB møde 
a. HB 02/19 - Godkendt 
b. HB Repræsentantskabsmøde 2019 - Godkendt  
c. SK MX 04-19 Godkendt 
d. SK MX Repræsentantskabsmøde 2019 - Godkendt  
e. SK SP 03-19 Godkendt 
f. SP Repræsentantskabsmøde 2019 - Godkendt  
g. OT Repræsentantskabsmøde 2019 - Godkendt  
h. SK RR 01-19 - Godkendt 
i. SK RR Repræsentantskabsmøde 2019 - Godkendt 
j. PowerBoat Årsmøde 2019 - Godkendt 

 

 

14. Næste møde 
4. juni 2019 kl. 16.30  
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Bilag 1 

Sportsudvalg i den enkelte Sportskommission 

MotoCross 
SU MX: 
Morten Juel Rasmussen mx-shop@mail.dk, Kenneth Frandsen k.frandsen@61@gmail.com, Peter 
Guldberg pgjfirma@gefiber.dk, Simon Wulff simon_wulff@hotmail.com 
  
SU Quad: 
Flemming Kurdahl bilforum@bilforum.as, Martin Fogdal fogdalconstruction@gmail.com, Benjamin 
Jørgensen bj_@live.dk, Ebbe Ritter ebberitter@hotmail.com 
  
SU Classic: 
Kurt Vad fam.vad@hotmail.com, Per Sadolin pedersen pspfamily@yahoo.dk, Søren 
Østergaard s.l.ostergaard@gmail.com 
  
MX Event: 
Lea Kahlke Hansen lkh@dmusport.dk, Lars Borup lbo@dmusport.dk, Jakob Thune jsthune@gmail.com,  
Mikkel Wendelboe mikkel@mx-index.dk 
 
 
Speedway 
Reglementsudvalg (reglement@suspw.dk): 
Formand: Lone Simonsen (FMK), Medlem: Thorkild Vestergaard (HSK), Medlem: Bent Juul Larsen (OSC) (DSL 
delen), Medlem: Leif Petersen (SK) 
 
Rundbaneudvalg (rundbane@suspw.dk):  
Formand: Frank Hansen (SSC), Medlem: Bjarne Sørensen (FSK), Medlem: Brian Beyer 
 
Rekrutterings- og Udviklingsudvalg (udvikling@suspw.dk): 
Formand: Karin Bæk (HSK), Medlem: Dennis Mortensen (HSK), Medlem: Jimmi Grensteen (FMK), Medlem: Jess 
Haahr-Nielsen (VSK), Medlem: Annette Nørgaard (HSK), Medlem: Brian Bertelsen (SK) 
 
Teknisk udvalg (teknik@suspw.dk): 
Formand: Jens Pedersen (HSK), Medlem: Ole Jakobsen (HOSK), Medlem: Henrik Jensen (VSK), Medlem: Allan 
Jensen (HSK), Medlem: Jens Kjærgaard (FMK), Medlem: Mike Ebæk (FMK), Medlem: Jimmy Munk Jensen (HSK) 
Medlem: Brian Bertelsen (SK) 
 
TA/DT (ta@suspw.dk): 
Formand: Thorkild Vestergaard (HOSK), Medlem: Rudi Steen Hansen (SK), Medlem: Ib Christiansen (EMS) (DSL 
delen), Medlem: Lars Christensen (VBMK) 
 
Banesyn, Miljø- og Sikkerhedsudvalg (bane@suspw.dk): 
Formand: Leif Petersen (SK), Medlem: Bent Thomassen (KSC), Medlem: Kjeld Imer (BSC), Medlem: Ole Lange 
(KSC), Medlem: Jesper Jensen (SMG), Medlem: Poul Erik Nielsen (HSK), Medlem: Jesper Steentoft (HSK), 
Medlem: Tommy Schultz (HSK) 
 
Kalenderudvalg (kalender@suspw.dk): 
Formand: Thorkild Vestergaard (HOSK), Hanne Thomsen (SK), Medlem: Torben Hansen (SMK), Søren Normann 
Andersen (DMU) 
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Oldboysforeningen (johnnyp@outlook.dk): 
Formand: Johnny Poulsen (SSC), Næstformand: Palle Nielsen (SSC), Kasserer: Kjeld Hansen (BSC) 
 
Road Racing / Drag Racing 
SU Administration:  
Arne Christiansen, Kørerrepræsentant Erik Bo Nielsen. 
  
SU Mini RR:  
Lars Henriksen (fm), Mark Sørensen, Carsten Svendsen, Steven Tirsgaard, Anders Tirsgaard. 
  
SU CV (Maskinkomiteen):  
Søren Holm (fm), Teddy Schultz, Claus Tarum, Per Back, Danni Lau Nielsen, Allan Poulsen. 
  
SU DR:  
Jens Olaf Hersom (fm), Palle Lind, Michael Dueholm (Holger), Bjarne Sørensen 
 
PowerBoat og Aquabike 
SU – DM pakken 
Rasmus Koch Hansen 
  
SU – Motorbladet og hjemmesiden 
Rasmus Koch Hansen 
  
SU – Nordisk mesterskab/samarbejde 
Tim Ottesen 
  
SU – Junior 
Rasmus Hansen 
 
OffTrack 
Trial Udvalg 
Hans Jørn Beck FMS, Sofie Sørensen RTS, Thomas Ertmann RTS, Andy Jones EDK 
  
Enduro  Udvalg 
Dan Uno, BMS, Henrik Valentin BMS, Anita Silkjær EDK, Martin Nielsen EDK  
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Bilag 2 
 

Dato: 9. april 2019 

Instruks for måling af alkoholpromille eller forekomst af euforiserende 
stoffer hos kørere eller officials. 

 

Indledning 
DMU tolererer hverken brug af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med udøvelse af motorsport. I 
DMU er der nultolerance. Derfor vil der løbende blive foretaget tests for at sikre, at ingen, - hverken kørere eller 
officials omgår dette.  
 
Omfang 
Dommeren er ansvarlig for at proceduren, tests, eventuelle sanktioner på dagen og indsendelse af resultat 
gennemføres. Testen udføres af en official (prøvetager) udpeget af den enkelte Sportskommission. 
Alle kørere, officials, eller andre der deltager i afviklingen af stævnet eller træning, er omfattet af nærværende 
regler omkring påvirkning. 
En official er aktiv på dagen, hvor han udfører en funktion i forbindelse med et stævne eller en træning. 
Aktiviteten er fra starten af tidsplanen og indtil protesttiden for løbet er afsluttet. Slutter en officials funktion 
tidligere på dagen, er han ikke længere aktiv, efter funktionen er ophørt. 
For en kører er perioden for kontrol gældende fra én time før første træning (eller tidskvalifikation/første 
afdeling/heat på dagen) og frem til udløbet protesttid for den pågældende deltagers sidste heat på dagen. Ved 
træning stopper perioden når træningslederen har vinket træningen af for sidste gang. 
En person, der udtages til kontrol, har pligt til at lade sig undersøge. En person, som nægter at lade sig 
undersøge, udelukkes fra samtlige funktioner ved resten af stævnet eller træningen og indberettes til DMU’s 
Disciplinærnævn (skema udfyldes og indsendes). 
 
Prøveprocedure 
En kører eller official kan testes indenfor de ovenfor nævnte tidspunkter, men det anbefales, at kørere testes 
inden første træning/første programpunkt. 
Testen skal foregå i et separat lokale, (eller lignende, hvis der ikke er lokaler til rådighed) med udpeget vidne af 
prøvetager.  
Testpersonen skal være under opsyn under hele testen og skal straks, når resultatet foreligger, informeres om 
resultatet og i givet fald, at testen er positiv, om udelukkelse for resten af dagen, samt indberetning til 
Disciplinærnævn for endelig sanktion.  
Prøvetager, samt vidne er underlagt tavshedspligt. Den ansvarlige prøvetager udfylder skemaet bilag 1 og sikrer 
underskrift fra testperson og vidne.  
 
Beskrivelse af alkoholtest 
Promillegrænsen kontrolleres ved hjælp af et alkometer. 
Grænsen for alkoholpromille er 0.00 (nultolerance). Ved måling med alkometer tages der hensyn for usikkerhed 
i apparatet. Hvis eksempelvis en måling giver et udslag på 0.03 og apparatet har en usikkerhed plus/minus 0,03 
promille, så vil testen være under 0-grænsen, og den testede er ikke under spirituspåvirkning. 
Mærke og type følger gældende vejledning for alkometer. 
 
Beskrivelse af test for euforiserende stoffer 
Tilstedeværelse af euforiserende stoffer i blodet testes med narkotestudstyr. Testen må ikke give positivt udslag.  
Mærke og type følger gældende vejledning for testudstyret. 
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Måleresultat (fra begge tests) 
Hvis prøve 1 er positiv, tages en ny prøve.  
Hvis prøve 2 er positiv, er testen positiv.  
Hvis prøve 2 er negativ, tages prøve 3, som er afgørende for det endelige resultat (gældende for både test for 
alkohol og euforiserende midler). 
Overskridelse af promillegrænsen eller en positiv test for euforiserende midler medfører udelukkelse fra 
arrangementet samt indberetning til DMU’s Disciplinærnævn for endelig straf. 
 
Straf 
Ved nægtelse af test: følger samme straf som ved positiv resultat 
Ved første gangs forseelse: hjemsendelse fra arrangementet og 3 måneders udelukkelse 
Ved anden gangs forseelse: hjemsendelse fra arrangementet og 6 måneders udelukkelse 
Ved tredje gangs forseelse: hjemsendelse fra arrangementet og minimum 12 måneders udelukkelse eller 

udelukkelse for bestandigt. 
DMU´s Disciplinærnævn udsteder den endelige straf, som ikke kan ankes. 
 
Vejledninger 
Vejledningerne vil blive tilgængelige på DMUs hjemmeside. 
 
Definitioner 
Prøvetager:  Person, der foretager testen. Det er personer som er udpeget af den enkelte  

Sportskommission og har gennemgået den fornødne træning i testudstyret. 
Testperson:  Person, der testes for enten alkoholpromille eller forekomst af euforiserende stoffer.  

Det er kører eller official. 
Vidne: Person, der overværer testen og kan bekræfte, at proceduren for testen er foregået som 

foreskrevet. 
 
Dopingkontrol 
Beslutning om dopingkontrol i eller uden for konkurrence træffes af Anti Doping Danmark og gennemføres efter 
ADD's retningslinjer i henhold til DIF og ADD's Nationale Antidopingregler, ligesom evt. efterfølgende 
sagsbehandling og afgørelse af dopingsager følger disse regler.  
 
 

Der henvises i øvrigt til paragraf 10.2 i DMU Alment Reglement. 
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Blanket til Test for Alkohol- og Euforiserende midler 

FORTROLIGT 
Du er hermed udtaget til en test for alkohol- og euforiserende midler. Hvis du nægter at blive testet vil du blive udelukket 
fra resten af dagen. Sagen sendes efterfølgende til behandling og afgørelse i  DMU´s Disciplinærnævn, men som 
udgangspunkt vil sagen behandles som et positivt resultat for alkohol eller euforiserende midler. 

Dato:    
Bane:  Sport:  
 Træning: Løb:  
Prøvetager: Navn: Licens:  
 
Testperson: Navn: Licens:  
 Adresse: Postnummer:  
 By:   
 Telefon: E-mail:  
 Kl.:   
 
Sæt kryds:   
Testperson: Aktiv: Official: 
Test for: Alkohol: Euforiserende: 
Testudstyr: Alkohol: Euforiserende: 
 
Vidne: Navn:   
 Telefon: E-mail:  
 

PRØVERESULTAT 
 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Resultat 

Alkohol:     
Euforiserende:     
 

VIDERE FORLØB (sæt kryds) 

 JA NEJ 
Testperson blev testet:   
Testperson nægtede at underskrive indkaldelsen:   
Testperson nægtede at blive testet:   
Resultat godkendt – ikke noget videre forløb:   
Resultat sendes til DMU´s Disciplinærnævn for sanktion:   
 

UNDERSKRIFTER 
Testperson: 
Godkender hermed proceduren og resultatet 

 

Vidne: 
Godkender hermed proceduren og resultatet 

 

Prøvetager:  

BEMÆRKNINGER 

 

 
 
Kopi udleveres til Testperson 
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Bilag 3 
 

Privatlivs Politik for Danmarks Motor Union 
9. april 2019 

 
Danmarks Motor Unions data ansvar 
I DMU behandler vi personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan DMU 
behandler medlemmernes personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 
Gennemgående for DMU’s databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til bestemte formål og ud fra 
berettigede (legitime) interesser. DMU behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af 
de angivne formål, og dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.  
 
Kontaktoplysninger på den data ansvarlige 
Danmarks Motor Union er dataansvarlig, og sikrer, at alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med 
lovgivningen. Kontaktoplysninger: 

   
Kontaktperson: Jørgen Bitsch, Formand Danmarks Motor Union 
Adresse: Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
CVR:  
Telefonnr.:  
Mail: dmusport@dmusport.dk  
Website: dmusport.dk 

 
Behandling af personoplysninger 
DMU behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger:  
- Almindelige personoplysninger: 

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, e-mailadresse, 
Licenskategori- og licenstype. 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o Køn 
o Seksualitet 
o Telefon nummer 
o Fødselsdato 
o CPR - nummer 

  
2) Oplysninger om ledere og trænere:  

- Almindelige personoplysninger:  
o Kontaktoplysninger som adresse, e-mailadresse  
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen  

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o CPR-nummer 
o Telefonnummer 
o Bankkonto nummer 
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 
 

DMU indsamler oplysninger fra 
o Danmarks Motor Union medlemmer.  
o Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn   
o Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse 

 
 
 
 
 

 



 

Side 12 af 13 

DMU’s formål med behandling af indkomne personoplysninger 
DMU behandler alle indsamlede personoplysninger til bestemte formål, når DMU har en lovlig grund.  
Lovlige til behandling er særligt:  

o DMU’s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
o Behandling efter lovkrav 
o Behandling med samtykke 

 
Formålene:  

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  
o DMU’s og DMU’s klubbers medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
o Som led i DMU og klubbernes sportsaktiviteter og andre DMU relaterede aktiviteter, herunder planlægning, 

gennemførelse og opfølgning  
o Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven og persondataforordningen 
o Levering af varer og ydelser har bestilt hos DMU 
o Administration af medlemmernes relation til DMU 

 
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:  
o Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i DMU og klubberne under DMU 
o Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser 
o Opfyldelse af lovkrav  
o Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende 
o Administration af relationen til DMU 

 
DMU behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 
I det omfang DMU behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling 
udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

o Udøvelse af grenspecifik aktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, resultatlister m.v.  
o Håndtering af alle medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling  
o Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  
o Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 
o Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen  
o Videregivelse af almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, i relevant og nødvendigt omfang i 

forbindelse med relevant  
o Da DMU og klubberne er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og 

træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse 
organisationer 

o Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger, i en periode efter udmeldelse 
af klubber under DMU 

o Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene 
o Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende  

Oftest vil DMU og klubbernes behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.  
 
DMU og klubberne, indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle 
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  
Hvis DMU og klubberne, indhenter samtykke, er det frivilligt, om medlemmet vil give samtykke, og medlemmet kan til 
enhver tid trække sit samtykke tilbage ved at give DMU eller medlemmets klub, besked om dette.  
Når DMU og klubberne indhenter personoplysninger om børn og unge, indhentes der samtykke fra en forælder. 
Udgangspunkt er 15 år.  
Indsamles der personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er 
fyldt 15 år selv afgive samtykke.  
 
 
Videregivelse af personoplysninger 
I forbindelse med grenspecifik aktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante 
idrætsorganisationer, efter at der er udarbejdet en databehandler aftale omkring håndteringen af disse oplysninger.  
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som DMU og 
klubberne er medlem af, efter indhentning af samtykke. 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden medlemmets samtykke.   
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Opbevaring og sletning af personoplysninger 
DMU og klubberne har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om der behandles 
personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner: 
Medlemmer: 

DMU og klubberne vil opbevare personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med 
følgende kriterier: 

o Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret 
for udmeldelsen af klubben 

Ulønnede ledere og trænere:  
DMU og klubberne vil opbevare personoplysninger i en periode fra ophøret af hvervet og i overensstemmelse med 
følgende kriterier: 

o Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter hvervet eller 
virket er ophørt 

Lønnede ledere og trænere:  
DMU vil opbevare personoplysninger i en periode fra ophøret af Hvervet/virket og i overensstemmelse med følgende 
kriterier:  

o Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig 
om 

o Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er 
ophørt 

DMU opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk 
værdi.  
 
Medlemmernes rettigheder 
Medlemmerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når DMU og klubberne behandler 
personoplysninger om medlemmerne: 

o Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
o Retten til indsigt i egne personoplysninger 
o Retten til berigtigelse  
o Retten til sletning  
o Retten til begrænsning af behandling 
o Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
o Retten til indsigelse  

Medlemmet kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod DMU og klubbernes behandling, ved at 
henvende dig til DMU eller klubben. DMU’s kontaktoplysninger findes  øverst.  
Hvis et medlem f.eks. henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet medlemmets personoplysninger, og 
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
Medlemmet kan altid indgive en klage til Datatilsynet.  
 
 
Revidering af privatlivspolitikken  
DMU forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen 
øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på DMU’s 
hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil medlemmet modtage meddelelse herom.   
 
Godkendt af DMU hovedbestyrelse 9. april 2019 
 
 


