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Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) 

HB Møde:  05-16 

Mødedato: 08-09-2016 – Fjelsted Skovkro 

 

Til stede:   Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), 

Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Palle Lind (PL), Brian Berthelsen (BB), 

Jesper Larsen (JL) Anita Silkær (AS), Jesper Holm (JH) og Stefan Kristjansson (SKR) 

 

Ikke tilstede: Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) 

Referent:  Jonas Nygaard 

Dato:  08-09-2016 

___________________________________________________________________ 

  Ansv. 

1.  Siden sidst - velkomst 

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. 

Der er nu sat dato for Repræsentantskab- og Klublederseminar 2017 og 2018, sted er aftalt 

til Scandic Bygholm Park som har givet det bedste tilbud igennem samarbejdsaftalen DIF:  

• DMU Repræsentantskabsmøde 2017               03.03-04.03- 2017 

• DMU Klublederseminar 2017                             03.11-04.11- 2017 

• DMU Repræsentantskabsmøde 2018               02.03-03.03- 2018 

• DMU Klublederseminar 2018                             02.11-03.11- 2018 

Muligheden for at afholde en fest efter Repræsentantskabsmødet om lørdagen blev 

drøftet og der var enighed om at der skal arbejdes videre med at afholde dette hvert 3. år. 

Samtidig skal der opstilles principper for de praktiske detaljer og omkostninger. FU 

udarbejder dette til næste HB Møde. 

Herefter informerede JB om prioriteringer 2. halvår for FU: 

• BMX overgang 

• RISK Management 

• Vision2020 – opdatering af indsatsområder 2017 

• DMCU og ungdomsklubber  

• E-Bikes og Jetski – udarbejde strategi for klubber/unioner som ønsker optagelse i 
DMU 

• DIF Strategi proces 

JB havde deltaget i det årlige specialforbundsformand møde, som i år omhandlede den nye 

støtte struktur fra DIF. DIF informerede omkring deres anbefalinger til arbejdet med 

støttestrukturen. DIF har samtidig drøftet, hvordan man kan understøtte, at ”vi” som én 

idrætsorganisation i fællesskab får løftet de store ambitioner fra DIF’s politiske program, 
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herunder de fire strategiske indsatsområder: 

• Kvalitet: Det gode idrætsliv. 

• Samarbejde: Vi gør det ikke alene. 

• Eliteidræt: Mere end medaljer. 

• Faciliteter: Bedre fysiske rammer for idræt. 

Mange af strategiaftalerne vil forventeligt fokusere på kernen i mange forbunds virke, 

nemlig bredde og motionsarbejde og talent- og elitearbejde. 

Et andet området som blev drøftet på sensommer seminaret med DIF var doping. Det er 

overraskende hvordan enkelte lande nærmest har statsstøttet doping på programmet. 

WADA har en stor udfordring fremadrettet og DIF har allerede tilkendegivet at de ønsker 

at støtte op omkring dette arbejde for en generelt renere sport. PL spurgte ind til ”where 

abouts”, hvornår kommer man i betragtning til dette og hvad er reglerne. JN vender dette 

med Sportschef Søren andersen og sender information rundt til HB. 

JB fremlagde herefter FU –referat 05/16, som blev godkendt af HB. 
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2.  Nyt fra Sportskommissionerne 

SPW: SKR informerede omkring status for DSL selskaberne. JN havde rundsendt spørgsmål 

til regnskabsrapportering og det er blevet aftalt at indrapportering til licensudvalget (som 

består af Gert Lillebæk og JN), sker pr. 15/12-2016. Herefter vil alle DSL selskaber blive 

inviteret til Liga møde den 21. december. 

DM semifinale afholdes i aften og Superfinalen afholdes af Region Varde. 

Omkring Danmarksturneringen, har der været udfordringer med enkelte rækker hvor 

holdende ikke har været på samme niveau. SK har derfor efter dialog med klubberne 

ændret i formatet, så de enkelte rækker er opdelt op A og B, hvilket er blevet taget godt i 

mod og giver nogle mere jævne SPW matcher. 

SK havde inviteret til dialog med møde forskellige SOW interessenter, omkring Danmarks 

turneringen og SPW generelt. Tilbagemeldingerne fra dette møde var positive og der var 

generel tilfredshed omkring den nuværende struktur. 

I forhold til 250cc satsningen, er vi ikke kommet så hurtigt fra start som ønsket. Dette 

kræver mere fokus, hvilket SK vil prioritere ved at lave en løbende individuel turnerings på 

denne gruppe. 

MX: Disciplinærnævnet har afgivet dom i sagen fra Svebølle MX mellem 2 kørere hvor den 

ene kører overfaldt den anden. Det er en udfordring, og noget vi i fremtiden skal have 

større fokus på, da andre MX klubber og sportsgrene har set lignende situationer.  

Ansvaret for dette ligger i de den enkelte klub som skal tage ansvar og ikke mindst sikre at 

bestyrelsen har drøftet mulige sager og hvordan man håndterer det.  

Fra HB/SK skal vi udarbejde retningslinjer og input til klubberne med Fair Play i fokus, men 

også konsekvenser og procedurer når dette ikke efterleves. Punktet drøftes videre på 
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næste HB møde og ligeledes på kommende Klublederseminar. 

Vi har oplevet nogle løbsaflysninger i år, som har været meget uheldige. Vi skal 

fremadrettet have opsat en procedure for aflysninger af løb. 

a. Aflysninger af løb ved for få tilmeldte, efter tilmeldingsfristens udløb 

b. Aflysninger efter tilmeldingsfristens udløb fra klubben pga. manglende 

frivillige/officials 

Der var enighed om at der skal indføres en ”aflysningsafgift” i afgiftsreglementet 2017. 

Besluttes på kommende HB Møde. 

DMCU sagen er nu afsluttet og vi vil tage et møde med DMCU omkring 2017. Derudover vil 

vi også tage en snak med Ungdomsringen. Muligheden for at samarbejde med 

Ungdomsringen og OT vil også blive drøftet. 

DR/RR: i RR/DR har vi afholdt SK møde 17. august, hvor arbejdsopgaver/&struktur og 

forventninger er blevet videregivet til ny sportssekretær Martin Thenning. 

Vi har etableret en arbejdsgruppe, som skal kigge på hvordan vi gør det nemmere at gå til 

RR. 

Et af de områder vi undersøger, er hvilke aktiviteter/løb skal vi have. Det skal være 

attraktivt at køre RR og specielt det sociale er noget som bliver vægtet højt. 

I Mini RR, har vi 3 klasser, fremover forventer vi at afholde disse som endags stævner. I 

Classiv er løbskalenderen først startet i 2. halvår af 2016, næste pr skal der også være løb i 

starten af året så vi opnår en fuld sæson. 

PL, nævnte at DR havde afholdt arrangement i Mosten den forgangne weekend med over 

200 team, et flot og velafviklet arrangement. Blandt andet havde man med succes lavet 

doping test, herunder alkohol test af deltagere og officials. Der var en utrolig god respons 

på dette og der enkelte deltagere som havde en større promille end de tilladte 0,0, og 

derved frataget muligheden for deltagelse i arrangementet. 

Vi har i dag 7 kører som deltagere i Talent og Elite regi, disse har løbende kørt flotte 

resultater ind og vi har nogle positive forventninger til 2017. 

Vi planlægger at afholde et SK møde sammen med de øvrige udvalg og lave det som work 

shop, på niveau med de tidligere afholdte møder. 

OT: Licensmæssigt har det gået godt i år, hvilket vi godt vidste da licensprisen for OT blevet 

hævet sidste efterår. 

Vi ønsker at få flere deltagere til vores løb, det største arrangement vi har afholdt var i 

Antvorskov med 77 deltagere. Men vi skal have flere deltagere- dette vil vi kigge nærmere 

på i SK. 

Enduro er udfordret omkring manglen på baner, og det går desværre udover det sociale. 

Omkring T & E i Enduro, skal vi være bedre til at kommunikere- hvem er på holdet hvordan 
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er klasserne inddelt. AS vil kontakte Sportschef Søren Andersen. 

Findes der baner hvor Quad kan køre Enduro, da flere af disse gerne vil deltage i 

arrangementet. AS nævnte at de fleste steder var det smalle Enduro spor, men at der godt 

kunne undersøges, flere deltagere vil kun gavne hele arrangementet. 

Generelt: JN nævnte muligheden for at lave en ”Motorsportens Dag” i 2017 (for alle 

grenene på samme dag), vil de enkelte SK’er være interesseret i at afsætte en fælles dag i 

løbskalenderen til at lave dette arrangement. Fra sekretariatet, kunne man i større grad 

lave en fælles kampagne med brochure, plakater, sociale medier, hjemmeside og 

motorbladet.  

Der var enighed om at arbejde videre med forslaget og yderligere information meddeles 

klubberne snarest muligt for planlægning. 

JL 
 
 
 
 
 
 
 

MGT 

3.  BMX – overgangen til DCU 

På BMX siden kan vi konstatere at vi har et fald i antal licenser Det er en uheldig udvikling, 

som SK BMX vil arbejde videre med ved overgangen til DCU. 

SK BMX ønsker at kommunikere overgangen til alle ryttere i DMU. Det er aftalt at MGT 

fremsender rytterliste med e-mails, så dette bliver kommunikeret hele vejen rundt. 

Omkring OL er det lidt ærgerligt resultat vi kommer hjem med. Efter 4 års forberedelse, var 

det desværre ikke som håbet, men uagtet dette en flot deltagelse af BMX i OL. Vi vil tage 

en drøftelse omkring planlægning af den næste periode med DCU og krydser fingre for 

bedre resultater om 4 år. 

Omkring overgangen til DCU har der være styregruppe møde. DCU’s Øst/Vest distrikter er 

ikke 100% klar til at modtage BMX, og der skal arbjedes med forståelse af at vi er en gren 

med sportsligt fokus og ikke kunne en ”fødekæde” til banecykling.  

Derudover har der været forskellige dialoger med DCU, det er vigtigt at nævne at dialogen 

omkring BMX overgangen til DCU udelukkende sker af BMX styregruppen. 

Årets klublederseminar, der er udsendt invitationer og programmet ligger klar. SK BMX 

ønsker at alle klubber deltager- da overgangen samt den nye struktur vil blive endeligt 

fastlagt her. Der er planlagt valg of det er derfor vigtigt at denne kontinuitet i 

overgangen/processen følges, herunder at klubberne støtter op omkring det arbejde som 

gøres af styregruppen med Lars Ostenfeldt og Hans Storm i spidsen. 
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4.  DMU´s Administration 

Status Administration 

Der ligger nogle spændende projekter forude, herunder vil alle medarbejdere i 
samarbejde med JN, få opdateret og udarbejdet funktionsbeskrivelser, med kompetencer 
planer samt målsætning/fokusområder for den resterende del af året samt 2017. 

Sekretariatet havde den 29. august afholdt et mini strategiseminar, hvor sekretariatet vil 
arbejde med DMU’s Vision2020 plan, for at sikre et fælles udgangspunkt og ligeledes 
prioritering i forhold til kommende projekter og fokuspunkter. Der vil være et 
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opfølgningsmøde med udgangen af september.  

Ny medarbejder – Camilla Friberg 

Vi har modtaget 91 ansøgninger, og med virkning fra den 5. september har DMU ansat 
Camilla Friberg som ny udviklingskonsulent og sportssekretær i Off-Track. Camilla er 
uddannet kandidat i Idræt fra Københavns Universitet. Camilla vil arbejde med Off-Track-
grenen, DMU’s licensstruktur og klubaktiviteter på tværs af DMU’s grene. 

Camilla kommer med erfaring som bestyrelsesformand i Københavns Fodtennis- og 
Idrætsforening, hvor hun har arbejdet med en bred pallette af aktiviteter, herunder 
bestyrelsesarbejde, medlemsrekruttering målrettet børn og unge, og har således en solid 
erfaring omkring klubbernes behov for frivillighed og medlemsrekruttering. 

Prioriteringer 2. halvår 

På FU mødet, blev det aftalt at der arbejdes med følgende prioriteringer/fokusområder for 
sekretariatet for det kommende 2. halvår: 

• Kommerciel platform (JN udarbejder strategi for muligheder og tiltag, Business 
Club) 

• ATK MX (bogen afsluttes, præsenteres til Klublederseminar og plan for 
implementering) 

• ATX SPW (plan for implementering og møder igangsat- efterår 2016) 

• IT Projekter  

• Personale-funktionsbeskrivelser og plan igangsættes og implementeres 

• BMX overgang (sikre overgang, forståelse og overlevering) 

Marketing og Kommunikation 

Motorbladet 

• I starten af 2016 lavede vi om på layout og indhold i motorbladet. Der er kommet 
flottere billeder, mere fokus på bredden (kørerprofiler, #dmusport) og så er 
artiklerne hævet i niveau. Vi kæmper dog med Road Racing-sektionen, hvor vi 
mangler skribenter 

• I de to næste numre af bladet vil BMX-sektionen udelukkende fokusere på DCU-
overgang – i det sidste nummer vil der være et stort farvelnummer 

• Qua vores nye spørgeundersøgelse kan vi se, at tilfredsheden og læserfrekvensen 
stadig er høj for motorbladet 

Sponsoraftaler 

• Vi har lavet en ny sponsoraftale for DM-A-serien i MX. Den nye sponsor vil blive 
præsenteret i løbet af efteråret. 

• 24MX fortsætter som tøjsponsor for DMU 

Branding 
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• Branding manual er klar og fremsendt HB inkl. referat/brev skabeloner 

Uddannelse 

Uddannelse - Speedway 

E-learning 

• Ikke noget nyt siden sidst. 

Klubtræneruddannelsen 

• Pt. er der ikke nogen KT1-tilmeldinger fra SPW, men der skulle gerne komme 2 fra 
ATK-klubben Brovst og måske en eller to fra Slangerup – og selvfølgelig gerne 
nogle flere fra andre klubber.  

• KT2-deltagere fra Holsted og evt. Grindsted 

ATK 

• Slangerup og Brovst er med, og Holsted skal besøges i løbet af efteråret. Deres 
projekter kører videre næste år, hvor vi desuden får nogle flere klubber med.  

• Der bestilles et nyt oplag af ATK-bogen i løbet af september.  

Klublederuddannelsen:  

• Slangerup har via deres ATK-kontrakt nikket ja til at deltage. 

Uddannelse - motocross 

E-learning:  

• Vi har tre kursusoplæg, som vi skal have endeligt tilpasset og godkendt på vores 
næste møde d. 13/9. Det drejer sig om Genopfriskningskursus for dommere, 
Genopfriskningskursus for Stævneledere og Genopfriskningskursus for 
Træningsledere. Alle tre kurser vil være obligatoriske ved fornyelse af officiallicens. 
De to første skal gennemføres årligt og bruges i forb. med D/S-seminar.  

Klubtræneruddannelsen:  

• Pt. er der to tilmeldte MX-folk på KT1, hvilket selvfølgelig gerne skulle blive til 
nogle flere inden d. 15/9, hvor der er tilmeldingsfrist. 

ATK:  

• ATK-bogen har de sidste 14 dage været til gennemsyn hos relevante personer. 
Bogen ligger klar i trykt form til klublederseminaret, hvor dén og det kommende 
ATK-pilotprojekt vil blive præsenteret om lørdagen. I løbet af efteråret åbnes for 
ansøgninger til pilotforløbet.  

Uddannelse – Off-Track 

E-learning:  

• Kursusoplæg til tre e-kurser for hhv. dommere, stævneledere og træningsledere i 
Enduro er udarbejdet og sendt til gennemlæsning og godkendelse 

• Hans Jørn har fået tilsendt Enduro-oplæggene til inspiration og arbejder på oplæg 
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til e-kurser i Trial.  

Klubtræneruddannelsen:  

• Potentielle KT1-deltagere fra Enduro skal tages fat i. 

• Fie Andersen (Trial), som var på KT1 sidste år, er tilmeldt KT2 i år. 

Uddannelse – Road Racing 

E-learning:  

• De to e-kurser RR kørerlicenskursus og RR G-licenskursus, der allerede er lavet i 
det gamle e-learning system, skal oprettes i det nye.  Der er stadig nogle 
administrative procedurer, som skal afklares, før e-learning rigtig kan få fodfæste i 
RR.  

• Intet nyt fra DR. 

Klubtræneruddannelsen: 

• To RR-folk er tilmeldt KT1.  

5.  Økonomi 

Status, forecast og tiltag 2016 
Status for regnskabet ÅTD blev gennemgået. Som tidligere drøftet afviger budgettet 
væsentligt på licens og medlemssiden (mangler ca. 950.000 kr.). Det positive i forhold til 1. 
halvår regnskabet er omkostningssiden som ligger under budgetteret.  Det forventede 
resultat for 2016 forventes at være et underskud på ca. 400.000 kr. mod et budget på et 
overskud på ca. 300.000 kr. 
Tidsplan for regnskab 2016 og budget 2017 blev gennemgået og udsendes til HB separat. 
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 Licensstruktur og priser 2017 

Analyse og årsager 
Vi kan konstatere at der er sket en fejlberegning på licensestimatet, I beregningen er der 
taget udgangspunkt i licensstatistikken som også indeholder gratis licenser og manuelle 
indtastninger, hvorfor den korrekte statistik ville have været afstemningsstatistikken for 
licenser/realiseret økonomi. Selve forskellen i beløbet er en umiddelbar konsekvens af 
forskellen på disse lister. Dertil kan tilføjes ændringer i antal licenser og kategorier som 
fremgår af den månedlige licensoversigt. 

JB 
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HB aftalte at FU og den enkelte SK formand vil tage et møde omkring licenspriser/struktur 

for 2017, herefter vil der komme et samlet udkast til HB mødet 06/16. 

6.    

 DMU IT projekter 2016-2017 

IT Projektkravbeskrivelser af de enkelte projekter (oplæg IT/HB møde) 
Der arbejdes pt. på 2 projekter i DMU  

1. EMC opdatering (primært Motocross og RR) 
2. Speedway Løbs- og Resultats administration 

 
 
EMC 
Martin Thenning har afholdt møder med MX klubber, og drøftet deres ønsker til 
opdatering og brug af EMC ude i klubberne. MGT vil lave en opsamling som kan 
præsenteres for IT-udvalget. I denne proces har det været vigtigt at få beskrevet praktiske 
ønsker til implementeringen af EMC, så licenskortet kan opnå sin fulde funktion ude i 
klubberne og derved implementeringen af ét overordnet kort, som ikke udskiftes år for år. 
 
Inputs/projektdeltagere til EMC: 

 Kristian Lang, medudvikler af 1.version af EMC programmet  

 Silkeborg Motocross (Ole Rebbe) 

 Hedelands MX (Michael Kristiansen) 

 Aalborg Motocross (Bo Finnerup) 

 Amager Motocross (Peter Kristiansen) 
 
 Speedway Løbs-og Resultats administration projektet er sket på baggrund af ønsker fra TA 
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I SPW, der er udfordringer med at fremvise SPW resultater online og ligeledes sker der i 
dag en stor manuel registrering af data. Med det nye resultatsystem vil der ske en 
automatisering af frivillige ressourcer samt ligeledes en optimering af ressourcer på 
sekretariat. 
 
 
Opdateret RR – nemmere adgang til Road Racing 
JH arbejder på en løsning, hvor det skal være nemmere som kører at tilmelde sig RR 
arrangementer. Tegne licens og medlemskab af en klub. JH drøfter dette nærmere med IT 
udvalget på kommende møde. 
 
Videre forløb for begge ovenstående projekter: 

 Udarbejdelse af kravspecifikation for fremlæggelse for IT udvalget 

 Opdatering og indhentning af tilbud (min 2 leverandører) 

 Godkendelse af IT Udvalg / FU  

 Igangsætning 
 

7.  DMU Vision 2020 

Den nye støtte struktur hos DIF samt DMU’s Vision 2020 blev gennemgået og aktiviteterne 
siden sidste HB møde. I denne proces har det været vigtigt at disse 2 strukturer bliver lagt 
sammen i et samlet dokument og derved en mere ensartet struktur. HB blev præsenteret 
for et udkast til ny Vision2020 plan, hvor dette er integreret. Det er ligeledes vigtigt i 
denne proces at sikre den røde tråd fra DMU´s Mission til de forskellige handlingsplaner 
som prioriteres i alle områder. 

Der arbejdes videre med de mere konkrete aktiviteter for det enkelte aktivitetsområde 
(Administrationen og Sportskommissionerne).  

Til næste HB møde skal Administrationen og den enkelte Sportskommission udarbejde 
Prioriterede Indsatsområder til de spor som er relevante. På HB mødet vil disse samt de 
tværgående prioriterede indsatsområder præsenteres og koordineres inden endelig 
præsentation og godkendelse på Repræsentantskabsmødet. 

Den opdaterede DMU Vision 2020 og skabeloner fremsendes til alle til brug for 

forberedelserne. 
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8.  Talent og Elite 

Talent og Elite aktiviteter og struktur 
JB informerede HB omkring ny TD konsulent, og takkede Jens Maibom for et godt og 
konstruktivt samarbejde i gennem årerne. Et samarbejde som løbende har budt på 
medaljer i specielt SPW regi- men han har også været med til at sætte skub på elite 
området i DMU. Den nye konsulent er Kenneth Heiner-Møller, som tilknyttes DMU 1. januar 
2017. 
 
Der har været afholdt arbejdsgruppemøde med de enkelte SK’er, JB, JN og Sportschef 
Søren Andersen. 
Der vil i den kommende periode afholdes arbejdsgruppemøder indenfor den enkelte gren 
med fokus på planlægningen og tiltag for 2017. 
Ligeledes forberedes møder og ansøgninger til Team Danmark og herunder muligheder for 
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et øget samarbejde med Team Danmark indenfor MX, RR og Trial på baggrund af den 
positive udvikling gennem de senere år. 
 
 
Søren Andersen vender tilbage med endelig opdatering af plan samt indkaldelse i forhold 
til tidsplanen for de enkelte Sk’er. 
 
Vi går en spændende tid i møde, og med specielt MX som tordner frem med Thomas K. 
Olsen, er der spændende projekter i gang på elite siden. Noget som vi i HB skal glæder os 
til at følge. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Reglementer 2017 

På opfordring fra Mads Boesen, Danmarks Idrætsforbund- har DMU rettet henvendelse til 
Advokat Peter Schøning omkring revision af DMU’s reglementer. 

DMU’s almene reglement og reglementer for de tilhørende grene (fx Motocross og 
Speedway) er gennem tiden er blevet mere og mere komplicereret og ikke ”læsevenlig”. Vi 
har derfor ønsket at få kigget/revideret vores reglementer - herunder inputs og gennem 
skrivning af evt. nye formuleringer enkelte steder i disse reglementer. 

I første omgang drejer det sig om DMU’s almene reglement samt det grenspecifikke 
reglement i Motocross. I forhold til arbejdet, vil DIF være tilgængelige som 
sparringspartnere og kan supplere med konkrete input. Arbejdet forventes færdiggjort 
medio oktober. 

Arbejdet igangsættes omgående og vi forventer at være klar til sæsonen 2017 med Alment 
Reglement og MX Reglementet. 

 

JB 

 

11. 

 

 

 

 

DMU Hædersbevis 

Et nyt forslag blev drøftet for at opdatere retningslinjerne. Formålet med at uddele DMU´s 

Hædersbevis, er at hædre personer, som yder eller har ydet en fortjenstfuld indsats til 

gavn for sporten. Det vil være muligt at vende tilbage og modtage hæder år for år, selvom 

man allerede har vundet fx et Europamesterskab 1 gang. Ligeledes vil der fremover blive 

mulighed for at udpege Æresmedlemmer af DMU på baggrund af en særlig indsats for 

DMU. 

De nye retningslinjer opdateres og udvalget nedsættes snarest muligt af FU. 

 

 

JB 

 

12. 

 

 

 

Klublederseminar 

Invitation til årets Klublederseminar er udsendt, og vi ser frem til et godt arrangement hvor 

de enkelte DMU klubber kan mødes på tværs om fredagen og lørdag bliver det 

grenspecifikt. 

BMX afholder deres eget program, i forhold til DCU overgangen og DMU´s 

Hovedbestyrelse forventer at alle BMX klubber er repræsenteret ved klublederseminaret. 

JB 

13. Nye aktiviteter i DMU JN 
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Jet Ski 

DMU har modtaget henvendelse fra Dansk Jet Sport Union, som har forhørt sig omkring 

optagelse i DMU. I dag er denne Union baseret på frivillig basis med 4 klubber og 100 

medlemmer. De er nu kommer til et punkt hvor ny kræfter og ressourcer skal sikre en 

professionalisering af sporten, da der er store potentialer i forhold til vækst. De ser derfor 

nogle muligheder i DMU, hvori afvikling af Jetski konkurrencer ligner meget på MX grenen. 

I dag findes der ca. 3.000 registrerede Jetski, og international findes der 2 store 

”Federationer” som afvikler Verdensmesterskaber og lign. for Jetski. FU ser dette som en 

spændende mulighed og JN vil drøfte mulighederne omkring deres optagelse i DMU. 

E-Bikes 

Status omkring E- Bikes, JN har afholdt møder med forskellige interessenter og der ligger 

uden tvivl en i interesse som der skal afdækkes yderligere. Pt. afventer vi en 

tilbagemelding fra FIM omkring en officiel aftale mellem FIM og UCI, som beskriver at E-

Bikes og interesser heri officielt varetages af FIM. JB deltager til bestyrelsesmøde i FIM i 

september, hvor der forventes en tilbagemelding omkring aftalen og herefter skal de 

videre tanker og prioriteringer i forhold til mulighederne drøftes. 

 

 

 

 

14. Spørgeskema undersøgelse 

Mere end 1.200 medlemmer har svaret- hvilket gør undersøgelsen repræsentativ for 
resultatet i 2016. Undersøgelsen er meget positivt og der er ingen tvivl om licenskører og 
klubberne ser positivt på DMU’s arbejde. 
Resultatet bliver nu opdelt på den enkelte gren og præsenteres på kommende 
Klublederseminar til videre prioritering af indsatsområder. 
Herefter vil resultaterne og præsentationerne blive lagt på DMU´s Hjemmeside så alle kan 
læse resultaterne i mere detaljer. 
Dele af resultatet vil ligeledes blive indeholdt i DMU´s Nyhedsbreve (og Facebook) i den 
kommende periode. 
 
Man kan umiddelbart konkludere, at specielt Motorbladet bliver taget virkelig godt imod 
og at læsefrekvensen er imponerende høj. Yderligere kan det nævnes at DMU virkelig har 
rykket sig når man kigger på de ord som licenskører og klubber identificerer sig med. I top7 
er der kun positive ord, og flest mener at ”ansvarlig” passer bedst på DMU. Gammeldags 
som var nr. 5 i 2014, er rykket ned på en 10. plads i 2016. Flot arbjede af alle i DMU og tak 
til alle som har taget tid til at besvare spørgeskemaet. 
 

JB 

15. Miljø 

DMU sætter fokus på miljøet 
DMU sætter fokus på miljøet. DMU vil bl.a. sikre bedst mulig rådgivning til klubberne. DMU 
vil arbejde for bedre lydforhold. DMU vil skabe større miljøviden. Og så vil DMU arbejde 
for et rent og bæredygtigt sportsmiljø. Det sætter DMU fokus på den 11. september ved 
sidste DM motocross-afdeling i Næstved. Her vil DMU’s miljøudvalg være til stede og bl.a. 
fortælle mere om DMU’s arbejde med miljøet, og hvad det vil sige at være Grønt Forbund.  
Miljø – Kildestøjsmålinger (SPW og MX) 
Otto Dyrnum, har afholdt støjmåling hos MX, desværre var ikke alle klasser repræsenteret. 

JB 
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Dette forventes gennemført i september. Der er rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for 
videre forløb og opdatering af bilaget i Vejledningen. 
 
I SPW er der den 12. september afholdt kildestøjsmåling af 50cc, 85cc og 500cc. 
Kildestyrkebestemmelser for disse klasser, som er ændret vil blive fremsendt 
miljøstyrelsen. Projektet forventes afsluttet ultimo 2016. 
 

16. DMU Design manual 

Branding og Designmanual er klar og fremsendt HB inkl. referat/brev skabeloner. MGT vil 
fremsende yderligere information til klubberne. Specielt Mediavæg med logo’er og 
sponsorer skal der fokuseres på.  
Her sætter DMU et krav til at DMU’s logo skal være til stede på alle medie og 
sponsorvægge fra sæsonen 2017. Ligeledes er det vigtigt at klubberne gør sig opmærksom 
at DMU’s logo er synlig og brugt korrekt hvis det indsættes på flag, brochure, plakater mv. 
 

JB 

 Frikort 

Det blev besluttet at opdatere retningslinjerne for Frikort og ligeledes udstedes der nye 
Frikort for 2017 og fremad. Besluttes endeligt på næste HB Møde 

JB 

17. Internationalt 

Der afholdes NMC 8-9 oktober 2016. Alle grene samt FU vil være repræsenteret. De 
enkelte grene vender tilbage med forslag til dagsorden fra de enkelte SK’er til NMC. 
 
JB informerede herefter omkring nyt fra FIM: 

• Måling af lyd, der sker nogle forsøg i FIM som vi i helt sikkert kan bruge i DMU hvor 
den indenfor MX vil være fokus på omdrejninger i ved 2mMax testen. JB vender 
tilbage med mere information herom 

• Sikkerhed, i England har man lavet forsøg hvor alle flagposter skulle bære hjelm 
under træning/løb.  Det bliver spændende at høre tilbagemeldingerne, vi skal 
indstille os på de fremadrettede øgede krav og sikkerheds procedure for vores 
officials. 

• Min. Alder til kører i verdensmesterskaber. Der er i FIM Europe regi lavet en større 
analyse – hvor man ønsket undersøgt hvilke effekter det ville have at en ung kører 
under 12. år kunne blive verdensmester (og deltage i Internationale konkurrencer). 
Konklusionen var at det er ok at blive verdensmester i en alder af 10 år. JN sender 
undersøgelsen rundt til HB 

 

JB 

18. Referater til godkendelse 

a. HB 04/16 (Godkendt af HB) 
b. FU 04/16 (Godkendt af HB under pkt. 1) 
c. FU 05/16 (Godkendt af HB under pkt. 1) 
d. SK MX 05/16 (Godkendt af HB) 
e. SK MX 06/16 (Godkendt af HB) 
f. SK SPW 05/16 (Godkendt af HB) 
g. SK BMX 05/16 (Godkendt af HB) 
h. SK RR/DR 02/16 (Godkendt af HB) 

JB 
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19. Næste HB møde 

Næste HB møde er lørdag den 19/11-2016, og afholdes i Fjelsted som et heldagsmøde. 
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