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Endnu et år er gået og vi kan igen kigge tilbage på en masse spændende oplevelser, flotte sportslige nationale og internati-
onale resultater og ikke mindst at vores mange dygtige talenter fortsat udvikles og kommer et skridt nærmere gennembrud-
det.

Når vi kigger på DMU generelt kan det også konstateres at udviklingen har været tilfredsstillende og ligeledes at der er 
planlagt mange nye tiltag og initiativer som vil sikre den fortsatte udvikling af DMU og klubberne. Den generelle udvikling 
i samfundet afspejler sig naturligvis også i DMU som fortsat medfører udfordringer med at få en større vækst i aktive og 
medlemmer, men det er positivt at der trods dette kan spores en fremgang.

Det frivillige arbejde og den frivillige leder er fortsat under ”pres” for at yde mere og mere og samtidig kunne manøvrere i 
de mange krav og forventninger som stilles til den enkelte. Dette kommer dels fra den aktive men også fra samfundet, DMU 
og det generelle samarbejde og nødvendige respekt mellem frivillige ledere. Der er mange tiltag i gang for at sikre at vi alle 
fokuserer og arbejder efter DMU ś Værdier som er grundlæggende for unionens fortsatte udvikling.

Endnu engang en stor tak til de mange frivillige ledere og hjælpere som endnu engang har været med til at gennemføre de 
mange flotte arrangementer og jeres store engagement for DMU og vores sportsgrene.

En stor tak til alle for en god 2018 sæson og vi ser alle frem mod 2019 sæsonen med en stor forventning.

Jørgen Bitsch
DMU-formand

FORORD
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DMU’s Mission
• DMU vil være den førende organisation for motorcykelsport i Dan- 

mark
• DMU skal fremme og udvikle motorcykelsporten på alle niveauer 

ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, 
officials og klubber

• DMU skal fremme MC Touring i Danmark ved at samarbejde med 
MC Touring-foreninger

DMU’s Værdier
• Gensidig respekt og tillid
• Fokus på sikkerhed for alle involverede
• Synlig, dynamisk, udviklende, effektiv og troværdig
• Høj sportslig standard
• Værner om miljøet
• Fairness, sammenhold og åbenhed er gennemgående i alle proces-

ser

VISION, MISSION OG STRATEGI
DMU’s Vision 2021:

Vi er Synlige
• DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykelsport og fremstår 

som den synlige repræsentant herfor på landsplan

Vi er Dynamiske
• DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraf- 

tig organisation

Vi er Udviklende
• DMU er internationalt involveret for at understøtte den generelle 

udvikling af breddeaktiviteterne samt talent- og eliteudviklingen i 
Danmark

1. Vi vil styrke indsatsen på miljøområdet med fokus på at sikre og øge 
tilgængeligheden på banerne

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

3. Vi vil rekruttere aktive medlemmer ved fokus på 8-16-årige, piger/ 
kvinder og gennem nye idrætstrends

4. Vi vil styrke talentudviklingen ved at indføre ATK i speedway og 
motocross

DMU Ś 9 STRATEGISKE SPOR
5. Vi vil indføre ”mini ATK” i trial, road racing og enduro

6. Vi vil styrke klubbernes organisering og klubledernes kompetence 
med fokus på bestyrelsesarbejde og frivillig ledelse

7. Vi vil sikre international politisk og sportslig indflydelse

8. Vi vil sikre en stabil økonomi og egenkapital

9. Vi vil sikre, at der til enhver tid forefindes uddannelsesplaner, ansvar- 
og kompetencebeskrivelser for alle funktioner i DMU (frivillige og 
ansatte)

Thomas Kjer Olsen. Foto: shotbybavo_5139
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Årets motocrosskører 2018: Motocrosslandsholdet for damer

Foto: Allan Høgholm
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DMU’s hovedbestyrelse

Formand
Jørgen Bitsch

Næstformand
Ole Hansen

Bestyrelsesmedlem
Dennis Bechmann

Generalsekretær, Jonas Nygaard 
Sekretær for Hovedbestyrelsen

DMU’S ORGANISATION

Vision, strategi, udvikling og politik

Daglig drift

DMU’s
Repræsentantskab

DMU’s
Hovedbestyrelse

Sportskommission
RR/DR

Sportskommission
Speedway

Sportskommission
Motocross

Sportskommission
Off Track

Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg

DMU’s Forretningsudvalg

DMU’s Sekretariat

DMU’s Talent og Eliteudvalg

Udvalg
Jura og Reglement (JR)
Sikkerhedsudvalg (SU)

Uddannelsesudvalg (UU)
Miljøudvalg (MU)

Powerboat/aquabike (PB)

Formand, Sportskommission 
 Motocross, Asger Pedersen

Næstformand, Sportskommission 
 Motocross, Lasse Oxbøll

Formand, Sportskommission 
 Speedway, Rudi Hansen

Næstformand, Sportskommission 
Speedway, Brian Berthelsen

Formand, Sportskommission 
Off-Track, Hans Jørn Beck

Næstformand, Sportskommission 
Off-Track, Anita Silkjær

Formand, Sportskommission 
RR/DR, Jesper Holm

Næstformand, Sportskommission 
RR/DR, Palle Lind
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Jonas Nygaard, Generalsekretær
• Leder af DMU ś administration
• Ansvarlig for den daglige drift af DMU
• Ansvarlig for et velfungerende samarbejde mellem DMU ś admi-

nistration, klubberne, de frivillige ledere og vores eksterne samar-
bejdspartnere

• Miljøkontakt (medlem af DMU ś Miljøudvalg)
• Sekretær  for Hovedbestyrelsen
• Medlem af Forretningsudvalget
• Forsikringsansvarlig
• Ansvarlig for DMU’s IT-løsninger/platform

Søren Normann Andersen, Sportschef
• Ansvarlig for at DMU’s Elite- og Talentpolitik føres ud i livet
• Sikre den røde tråd i DMU’s elitearbejde - fra talent til landsholdskø-

rer
• Dagligt ledelsesansvar for DMU’s lands-og talenttrænere
• Ansvar for klubtræneruddannelsen, Aldersrelateret Træningskoncept 

og udviklingsprojekter
• Sparring med Team Danmark omkring målopfyldelse, aktive, ansøg-

ninger, indsatsområder og udvikling af sporten

Lukas Winther, Kommunikation og 
Marketingkoordinator
• Ansvarlig for DMU’s digitale medier samt eksterne kommunikation, 

herunder nyhedsbreve, pressemeddelelser m.m.
• Redaktør for motorbladet samt annonceansvarlig
• Marketings- og eventaktivitet’er
• Igangsætning af nye projekter i DMU, herunder videoprojekter, 

udarbejdelse af foldere, fairplay-aktiviteter m.v.
• Klubudvikling og -aktiviteter herunder frivillighedskoordinatorer

MØD DMU’S KONTOR

Laura Bojesen, studentermedhjælper
• Forsendelse af kører- og officialslicenser
• Registrering af ulykke- og skadesanmeldelser
• Ad hoc administrationsopgaver

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

Lea Kahlke Hansen, Sportskoordinator
• Sportskoordinator for motocross herunder deltagelse i møder med 

SK og sportsudvalg
• Koordinator for bredde og løbsaktiviteter i Motocross
• Kommunikation og nyheder - Motocross
• DM Motocross (DM-A)-ansvarlig, www.dmmotocross.dk, 
• Medansvarlig for udvikling af Aldersrelateret TræningsKoncept i 

motocross

Jesper Søe Bergmann, Sportskoordinator
• Sportskoordinator for speedway, roadracing/dragracing og off-track 

herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg
• Formidling af information om klub og breddeaktiviteter
• Ansvarlig for planlægning og markedsføring af DMU’s uddannelses- 

aktiviteter
• Drift og udvikling af digitale kurser i DMU Uddannelsesportal
• Sekretær for Disciplinærnævnet og Ordensnævnet

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

Jonas Nygaard Søren Andersen Jean Snitily Lea Kahlke Hansen Laura Bojesen Lukas Winther Jesper Søe  
Bergmann

Starter 1. marts 2019Starter 1. februar 2019
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RESPEKT 
ANSVAR 
SAMMENHOLD
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ÅRET I BILLEDER
2018 har igen været et år, hvor DMU's kørere har leveret store, internationale 
resultater. Nedenfor ser du et lille udpluk af de kørere, som har lavet 
fantastiske præstationer i det store udland, men også har præsteret stort 
herhjemme. Bagerst i årsrapporten får du en oversigt over alle de kørere, som 
har opnået podieplaceringer ved EM og VM, ligesom du kan se alle de danske 
mestre fra 2018-sæsonen. 

1. EKS-Brand-DM-A-Motocross-Mors
2. Europamester i Speedway, Leon Madsen
3. Mathias Jørgensen - DM-guld, DM-A 
MX2
4. VM i Formel 2 i Powerboat Aalborg

1.

2. 3.

4.
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KAN I BRUGE FLERE PENGE 
I FORENINGEN?

I 2018 er der blevet uddelt 45 
millioner kroner gennem DIF og 
DGI’s Foreningspulje til idrætsfor-
eninger i hele landet. Desværre 
er det kun enkelte DMU-klubber, 
der har fået glæde af disse 
midler, da kun få klubber har søgt. 
Selve ansøgningsprocessen har 
været nem og overskuelig, og 
det har derfor været let at søge 
midlerne. Midlerne fra puljen er 
blevet fordelt til mange forskellige 
idrætter landet over, hvor mange 
forskellige målgrupper har gået 
gavn af dem.

Vi håber selvfølgelig, at DMU’s 
klubber ønsker en større bid af 
kagen næste år, hvor puljen igen 
bliver åbnet for ansøgninger. I vil 

modtage information omkring For-
eningspuljen 2019 fra DMU, samt 
direkte gennem Central Forenings 
Registret senest i marts 2019.

Enkelte DMU-klubber har heldig-
vis fået penge fra puljen, herunder 
Slangerup Speedway Klub, der har 
modtaget penge til en ny ovn, så 
de kan have fællesspisning efter 
træning. Derudover har Amager 
Motocross Klub også modtaget 
midler til et projekt, hvis formål 
er at få flere udsatte unge ind i 
motorsporten. 

Foreningspuljen er ikke den ene-
ste mulighed for at søge midler, 
hvis I har et projekt eller en idé, I 
gerne vil føre ud i virkeligheden. 

I kan også søge midler gennem 
disse fonde:
- Nordeafonden
- TRYG Fonden
- Spar Nord Fonden
- Carlsberg Sportsfond (typisk 

små beløb til at dække holdtøj 
o.l.)

Derudover findes der et hav af 
fonde, som støtter forskellige 
projekter og tiltag.

Kontakt gerne dmu@dmusport.dk, 
hvis I har spørgsmål til fundra-
ising.

Her er der 6 gode råd til, når I 
gerne vil søge midler.

1) Hav fokus på jeres gode idé 
(forvent ikke at få midler til 
’hyldeprojekter’ og daglig drift)

2) Tag tidlig kontakt (de fleste 
fonde har en svartid på 4-6 
måneder)

3) Tag personlig kontakt til 
fonden (du får kvalificeret 
rådgivning, som kan gøre 
ansøgningen skarpere)

4) Spild hverken din eller fondens 
tid (undersøg om jeres projekt 
er inden for fondens formål og 
vedtægter, før du søger)

5) Beskriv ”Livet efter fondsstøt-
ten” (det har en stor betydning, 
hvis I kan beskrive, hvordan 
I vil videreføre og forankre 
projektet eller støtteperioden)

6) Husk at sige tak (hold altid dø-
rene åbne for støtte en anden 
gang)

Til dette spørgsmål kunne de fleste DMU-klubber nok nikke ’ja tak’. Alligevel er 
de færreste klar på tasterne, når der er midler at søge. 

Kontakt DMU’s sekretariat for 
mere information
E-mail: dmu@dmusport.dk 
Telefon: 40 50 02 02
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Årets speedwaykører 2018: Niels Christian Iversen

Foto: Allan Høgholm



12 dmu / årsrapport 2018

DET STØRSTE MX LØB PÅ 
DANSK GRUND I 2018

Det meste af Europa var præsen-
teret, og fra andre kontinenter var 
der hold fra fx USA, Canada og 
Argentina, så allerede fra de før-
ste teams begyndte at ankomme i 
ugen op til løbet, stod det klart at 
der skulle ske noget helt specielt 
på Jættehøjvej lidt uden for Sla-
gelse. Tælles der på fingrene, så 
kommer vi frem til 12 sidevogns-
hold, 20 quadhold, holdledere, 
mekanikere, familiemedlemmer, 
officials, køkkenpersonale, billet-
sælgere, et hav af andre hjælpere 
samt 2100 betalende tilskuere 
der besøgte Slagelse Motocross 
Arena.

Quadcross & Sidecarcross of 
Nations er et af de største events, 
der findes inden for Quad og 
sidevognsmotocross. Arrangør-
klubben, Slagelse Motocross 
med formand Jesper Rasmussen 
i spidsen, har arbejdet i over et år 
med forberedelserne til det store 
arrangement. I de sidste uger op 
til arrangementet er der dagligt 
blevet knoklet med at klargøre 
området, ikke mindst ryttergården 
til at kunne modtage de mange 
gæster fra hele verden.

Lørdagen gik med træning og 
tidskvalifikation. For sidevogne-
ne handlede tidskvalifikationen 
udelukkende om, hvem der fik de 
bedste placeringer ved startbom-
men, idet alle 12 hold automatisk 
var kvalificeret til søndagens 
heats. For quadholdene var der 
mere på spil, idet kun 15 af de 20 
deltagende hold ville kvalificere 
sig til at køre med søndag. Det 
danske hold kørte sig til en 12. 
plads i tidskvalifikationen og var 
dermed klar til søndagens race.

Lørdag aften var der ”Team 
presentation” i festteltet på 

Sidst i september var Slagelse Motocross værter for Sidecarcross & Quadcross 
of Nations, og lad det bare være sagt med det samme, der var gang i løjerne. 
Det internationale Quad- og Sidevognsfolk kan i den grad finde ud af at have 
en fest – inde på banen, uden for banen, og i mindst lige så høj grad på podiet. 

pladsen. Alle de deltagende hold 
fra de mange nationer var oppe 
på scenen og blive præsenteret 
af speaker Nicholas Schrøder, 
mens tilrejsende fans jublede og 
klappede ad kørerne, der skulle 
præsentere netop deres nationale 
farver.

Det blev søndag morgen og 
dermed dagen, hvor den virkelige 
kamp skulle stå. Vidste man det 
ikke i forvejen, ville man alligevel 
næsten kunne mærke det på 
stemningen i ryttergården – en 
spænding og forventning, som 
i højeste grad også blev afspej-
let blandt de mange tilskuere, 
efterhånden som løbsdagen skred 
frem.

Efter den formelle åbningscere-
moni med taler af DMU’s formand 
Jørgen Bitsch og Slagelse Kom-
munes borgmester John Dyrby 
Paulsen, åbnede quadkørerne 
slaget. 

I første heat kæmpede Keld 
Vestergård Andersen sig til en 12. 
plads, mens Marcus Thomsen ef-
ter at have været noget udfordret 
i løbet af heatet kom ind på en 19. 
plads.

Herefter blev det sidevognskører-
nes tur. John Nielsen og Anders 
Zinckernagel kom ind på en 17. 
plads, og John Jensen og Kjeld 
Jensen kom i mål som nr. 20.

I andet quadheat kørte Henrik 
Mogensen en 22. plads hjem, 
mens Keld Vestergård Andersen 
endte som nr. 26.

Efter pausen var det igen 
sidevognskørernes tur. Nicklas 
Petersen og Jan Petersen kom ind 
som nr. 17, to placeringer foran 

John Jensen og Kjeld Jensen, der 
kom i mål som nr. 19.

I tredje og sidste quadheat kørte 
Marcus Thomsen en 17. plads 
hjem, mens Henrik Mogensen blev 
noteret for en 30. plads.

Tredje og sidste sidevognsheat 
gav en 18. plads til Nicklas Pe-
tersen og Jan Petersen og en 20. 
plads til John Nielsen og Anders 
Zinckernagel.

Ovenstående resultater betød, 
at de danske quadkørere samlet 
placerede sig på en 13. plads 
foran Letland og Ungarn. I toppen 
af quadtabellen brillerede suveræ-
ne USA, efterfulgt af Irland og 
Holland på 2. og 3. pladsen.

De danske sidevognskørere slut-
tede på en samlet 10. plads foran 
Belgien og Italien. Her var det 
Holland, der løb med den samlede 
sejr, med Holland og Frankrig på 
henholdsvis venstre og højre side 
på podiet.

Der skal lyde et stort tillykke til 
de danske kørere med de flotte 

resultater og med at have repræ-
senteret de rød-hvide farver på 
bedste vis. Alle kæmpede hårdt 
om hver enkelt placering, og på 
intet tidspunkt gav de op overfor 
nogle af verdens bedste quad- og 
sidevognskørere. 

Weekenden blev rundet af med 
præmieoverrækkelse, hvor de, 
der ikke blev kaldt op på podiet 
til pokaler, medaljer, blomster og 
champagne, bidrog til den festlige 
stemning med klapsalver, jubel og 
vajende nationsflag. De kameraer, 
der streamede arrangementet til 
USA og resten af verden, kan ikke 
have undgået at overføre noget 
af glæden og stemningen til dem, 
der har siddet hjemme i sofaen og 
fulgt med på den anden side af 
jordkloden.

Nu står den på oprydning for 
Slagelse Motocross, og mon ikke 
der er nogle frivillige, der glæder 
sig til at kunne lægge benene op 
og trække vejret et øjeblik efter 
mange, mange timers hårdt arbej-
de. Der skal i hvert fald lyde stor 
ros og en kæmpe tak til Slagelse 
Motocross for det flotte event.
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Årets event 2018: Sidecarcross & Quadcross of 
Nations i Slagelse 2018
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MEDLEMS- OG LICENSSTATISTIK
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Årets roadracingkører 2018: Jan Hedegaard Jensen

Foto: Allan Høgholm
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ÅBENT HUS
- KOM OG PRØV MOTORSPORT

Da der i slutningen af april blev 
sendt en evaluering ud til de 40 
deltagende klubber, viste tilbage-
meldingerne at det var omkring 
1000 mennesker, som til DMU 
Race Day 2018 fik lov til at snuse 
til motocross, speedway, trial, 
road racing og powerboat.

Det er rigtig dejligt at se, at så 
mange klubber bakker op om 

D. 21. april 2018 blev der for anden gang afholdt DMU Race Day på tværs af 
hele landet. 40 DMU-klubber deltog og var med deres lokale arrangementer 
med til at synliggøre DMU’s sportsgrene og invitere gæster – og potentielt nye 
medlemmer - ind i motorsportens verden for en dag.

DMU Race Day og gør et stort 
stykke arbejde for på bedste vis 
at vise sporten frem. Synlighed 
og opmærksomhed omkring vores 
sportsgrene er en forudsætning 
for, at vi kan tiltrække nye med-
lemmer og dermed sikre fremtiden 
for alle vores sportsgrene.

Mange eksisterende medlemmer 
har med sikkerhed også haft en 

god dag – for mange af vores 
klubber er rigtig gode til at gøre 
Race Day til et sjovt og hyggeligt 
arrangement for dem, der hjælper 
til på dagen. Der er fokus på 
fællesskabet og på, at vi har det 
rart sammen – både på banen og 
når der efterfølgende bliver tændt 
op i grillen, så sulten kan stilles 
og dagens oplevelser snakkes 
igennem. 

Fra centralt hold ligger DMU’s 
opgave i at markedsføre Race 
Day og gøre så mange som muligt 
opmærksomme på, hvilken mulig-
hed de har på en bestemt lørdag 
i april. I den forbindelse er det 
vigtigt, at folk hurtigt bliver klar 
over, hvad det går ud på; at der er 
tale om motorcykel- og power-
boatsport, og at man kan komme 
ud og prøve - uanset niveau. Det 
kan være svært at vide, når man 
som udenforstående hører ”DMU 
Race Day”.

Derfor er målet i 2019 i højere 
grad at markedsføre dagen under 
overskriften ”Prøv Motorsport”. 
Vi skal være helt skarpe på vores 

budskab, så folks opmærksomhed 
bliver fanget, interessen bliver 
vakt, og de tænker – det skal vi 
prøve!

Arbejdet op til og på dagen vil 
være det samme i 2019, som det 
har været i 2017 og 2018. DMU’s 
sekretariat udarbejder markeds-
føringsmaterialer og redskaber, 
som klubberne kan bruge op til, 
på dagen og efterfølgende – 
skabeloner til pressemeddelelser, 
registreringsskema, velkomstbrev 
m.v.

Klubbernes opgave, det er at 
markedsføre deres arrangement 
lokalt og at give deres gæster på 
dagen så god en oplevelse, at når 
klubben efterfølgende kontakter 
dem – så spørger de, hvornår de 
må komme igen.

I 2019 er det lørdag d. 27. april, at 
vi inviterer til ”Prøv Motorsport” – 
og vi glæder os allerede.
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Årsberetning for Årsrapport 2018 og 
Budgetkommentarer 2019
Danmarks Motor Union har afsluttet regnskabsåret 2018, med et for 
Unionen samlet set meget tilfredsstillende resultat, på trods af mang-
lende licensindtægter og fald i værdipapirer. 

Regnskabsaflæggelsen består af flere delelementer, Hovedkassen, de 5 
Sportskommissioner og DMU’s Talent og Elitesatsning.

På indtægtssiden for licenser er der en tilbagegang i forhold til det bud-
getterede på 120 tkr. Men som en positiv udvikling er der et overskud 
på medlemsindtægten på 107 tkr. 

Ligeledes er resultatet af værdipapirerne et minus på 160 tkr i 2018, 
som er sket gennem november og december 2018. Der var budgetteret 
et overskud på 100 tkr så en forskel på 260 tkr realiseret i negativ 
retning for værdipapirer.

På omkostningssiden er der både besparelser og overskridelser som 
understøtter årets resultat. Specielt kan fremhæves sponsorindtægter, 
hvor der mangler en indtægt på 200 tkr. og ligeledes en manglende 
indtægt på annoncer for MotoBladet på 106 tkr. På den positive side 
kan fremhæves besparelser på lønninger med 215 tkr, Talent og Eli-
teaktiviteterne på 101 tkr, Miljøområdet på 82 tkr (hvor der er udskudt 
aktiviteter til 2019) samt et ekstraordinært tilskud fra FIM på 75 tkr.

Indtægterne er opgjort til 9.250 tkr. mod et budget på tkr. 9.322 og 
således en mindre indtægt på 72 tkr.

Udgifterne er opgjort til 8.649 tkr. mod et budget på tkr. 8.776 og såle-
des en besparelse på tkr. 127.

Dette medfører at driftsresultatet er et overskud for Hovedkassen på 
tkr. 600 mod et budgetteret overskud på tkr. 545.

Det samlede resultat for DMU er et overskud på tkr. 661 mod et budget-
teret overskud på tkr. 498 og er som nævnt meget tilfredsstillende med 
de forskellige udsving som beskrevet herover og en forbedring på ca. 1 
mio kr. i forhold til resultatet for 2017.

Mellemregningen med klubber og debitorer har igen været et væsent-
ligt fokuspunkt i 2018 og endnu engang kan konstateres en rigtig positiv 
udvikling.

Med det samlede resultat for 2018 er DMU’s egen kapital (ekskl. fonde) 
3.073 tkr. pr. 31/12 2018.

DMU’s Egenkapital skal være minimum 35% og maksimalt 60% af 
omsætningen på DMU’s primære drift inklusive sportskommissionerne 
(ikke indregnet omsætningen på Events, Team Danmark støttet aktivite-
ter samt MX Fonden og DMA MX).
 
Budget 2019    
Budget 2019 er udarbejdet så det afspejler de forskellige aktiviteter og 
tiltag som DMU i helhed har planlagt i 2019. Herunder DMU ś Vision 
2021 og de tilknyttede aktiviteter.

Indtægterne er budgetteret med uændrede antal licenser og medlem-
mer.
2019 budgettet er godkendt af DMU’s Hovedbestyrelse.
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     1020  Licensindtægter i alt -4.651.896 -4.695.000 Resultat 2018 Budget 2019 Resultat 2018 Budget 2019
     1011  DIF Tilskud i alt -3.264.000 -3.099.000 Sponsorer 49.875 175.000 Kontingenter 1.252.103 1.280.000
     1100  Kontingenter i alt -1.252.103 -1.280.000 Team Danmark 1.023.666 1.050.000 Team Danmark 1.023.666 1.050.000
Team Danmark -1.023.666 -1.050.000 Uddannelse 115.350 160.000 Rep. møde og Klubkonference 258.718 315.000
          5411  Klublederseminar Deltagerbetaling: -184.815 -215.000 Andre indtægter 81.708 55000 Annoncesalg, Løssalg 222.789 240.000
          5628  Annonceindtægter: -158.465 -175.000 Annonceindtægter, Løssalg 222.789 240.000 Uddannelse 115.350 160.000
          5400  Repræsentantskabsmøde Deltagerbetaling: -73.903 -100.000 Rep. møde og klublederseminar 258.718 315.000 Andre indtægter 81.708 55.000
          5664  Klubtræneruddannelse, Indtægt: -68.000 -85.000 Kontingenter 1.252.103 1.280.000 Sponsorer 49.875 175.000
          5630  Biblioteksstyrelsen: -59.325 -60.000 DIF Tilskud 3.264.000 3.099.000 Licensindtægter 4.651.896 4.695.000
     1191  Diverse indtægter i alt -51.708 -25.000 Licensindtægter 4.651.896 4.695.000 DIF Tilskud 3.264.000 3.099.000
          5521  Sponsorer: -49.875 -175.000
          5663  Uddannelse Deltagerbetaling: -47.350 -75.000
     1180  Løbsafgifter i alt -30.000 -30.000 10.920.105 11.069.000
          5629  Abonnementer, løssalg: -4.999 -5.000

-10.920.105 -11.069.000 0 0
UDGIFTER

          5495  Tab på klubber: 0 5.000 Resultat 2018 Budget 2019
          5496  Tab på eksterne debitorer: 0 5.000 Lønninger 3.004.819 3.317.000
          5522  Marketing: 0 10.000 Forsikringer 1.691.856 1.616.772
          5667  Publikationer: 266 2.500 Talent og Eliteaktiviteter 2.271.379 2.110.000
          5523  Profil beklædning: 8.594 15.000 Info Sektionen og Marketing 547.148 550.274
          5544  FairPlay: 12.088 10.000 Afskrivninger 322.772 425.000
          5666  Kursusudgifter, Instruktører: 30.008 20.000 Møder 181.534 155.000
          5547  ATK/MX: 31.908 20.000 Rep. møde og Klubkonference 303.395 345.000
          5639  Motorbladet, aktikler og billeder: 43.611 35.000 Regnskab, Tab på Værdipapirer 201.522 49.500
          5638  Web-drift: 55.625 55.625 Int. Arbejde 130.241 139.000
     1591  DMU Miljøaktiviteter i alt 59.051 128.500 SK Tilskud, Udvikling 976.889 999.165
          5546  ATK/SW: 59.184 20.000 Adm. og IT Drift 595.231 606.125
          5662  Klubtræneruddannelse: 60.194 85.000 Uddannelse 161.401 180.000
          5661  Uddannelse: 71.199 75.000
          5402  Repræsentantskabsmøde Hotel: 102.861 120.000
          5633  Aktiviteter MB 113.343 101.100
     1561  Internationalt Arbejde i alt 130.241 139.000
          5525  Event: 152.570 125.625
          5541  Projekter: 170.688 150.000
          5637  Porto: 179.161 189.174
     1221  Møder og Omkostninger i alt 181.534 155.000 10.388.187 10.492.836
          5413  Klublederseminar Hotel: 200.534 225.000
     1321  Revision og Regnskab i alt 201.522 49.500
          5632  Trykning: 211.033 225.000
     1995  Afskrivninger i alt 322.772 425.000
     1201  SK Tilskud i alt 482.540 527.540
     1341  Administration i alt 539.606 550.500
Team Danmark 1.023.666 1.050.000
     1501  Talent og Eliteaktiviteter i alt 1.247.713 1.060.000
     1331  Forsikringer i alt 1.691.856 1.616.772
     1301  Lønninger i alt 3.004.819 3.317.000

10.388.187 10.512.836

Indtægter i alt -9.249.819 -9.129.000
Udgifter i alt 8.649.433 8.678.686
Driftsresultat -600.386 -450.314
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     1020  Licensindtægter i alt -4.651.896 -4.695.000 Resultat 2018 Budget 2019 Resultat 2018 Budget 2019
     1011  DIF Tilskud i alt -3.264.000 -3.099.000 Sponsorer 49.875 175.000 Kontingenter 1.252.103 1.280.000
     1100  Kontingenter i alt -1.252.103 -1.280.000 Team Danmark 1.023.666 1.050.000 Team Danmark 1.023.666 1.050.000
Team Danmark -1.023.666 -1.050.000 Uddannelse 115.350 160.000 Rep. møde og Klubkonference 258.718 315.000
          5411  Klublederseminar Deltagerbetaling: -184.815 -215.000 Andre indtægter 81.708 55000 Annoncesalg, Løssalg 222.789 240.000
          5628  Annonceindtægter: -158.465 -175.000 Annonceindtægter, Løssalg 222.789 240.000 Uddannelse 115.350 160.000
          5400  Repræsentantskabsmøde Deltagerbetaling: -73.903 -100.000 Rep. møde og klublederseminar 258.718 315.000 Andre indtægter 81.708 55.000
          5664  Klubtræneruddannelse, Indtægt: -68.000 -85.000 Kontingenter 1.252.103 1.280.000 Sponsorer 49.875 175.000
          5630  Biblioteksstyrelsen: -59.325 -60.000 DIF Tilskud 3.264.000 3.099.000 Licensindtægter 4.651.896 4.695.000
     1191  Diverse indtægter i alt -51.708 -25.000 Licensindtægter 4.651.896 4.695.000 DIF Tilskud 3.264.000 3.099.000
          5521  Sponsorer: -49.875 -175.000
          5663  Uddannelse Deltagerbetaling: -47.350 -75.000
     1180  Løbsafgifter i alt -30.000 -30.000 10.920.105 11.069.000
          5629  Abonnementer, løssalg: -4.999 -5.000

-10.920.105 -11.069.000 0 0
UDGIFTER

          5495  Tab på klubber: 0 5.000 Resultat 2018 Budget 2019
          5496  Tab på eksterne debitorer: 0 5.000 Lønninger 3.004.819 3.317.000
          5522  Marketing: 0 10.000 Forsikringer 1.691.856 1.616.772
          5667  Publikationer: 266 2.500 Talent og Eliteaktiviteter 2.271.379 2.110.000
          5523  Profil beklædning: 8.594 15.000 Info Sektionen og Marketing 547.148 550.274
          5544  FairPlay: 12.088 10.000 Afskrivninger 322.772 425.000
          5666  Kursusudgifter, Instruktører: 30.008 20.000 Møder 181.534 155.000
          5547  ATK/MX: 31.908 20.000 Rep. møde og Klubkonference 303.395 345.000
          5639  Motorbladet, aktikler og billeder: 43.611 35.000 Regnskab, Tab på Værdipapirer 201.522 49.500
          5638  Web-drift: 55.625 55.625 Int. Arbejde 130.241 139.000
     1591  DMU Miljøaktiviteter i alt 59.051 128.500 SK Tilskud, Udvikling 976.889 999.165
          5546  ATK/SW: 59.184 20.000 Adm. og IT Drift 595.231 606.125
          5662  Klubtræneruddannelse: 60.194 85.000 Uddannelse 161.401 180.000
          5661  Uddannelse: 71.199 75.000
          5402  Repræsentantskabsmøde Hotel: 102.861 120.000
          5633  Aktiviteter MB 113.343 101.100
     1561  Internationalt Arbejde i alt 130.241 139.000
          5525  Event: 152.570 125.625
          5541  Projekter: 170.688 150.000
          5637  Porto: 179.161 189.174
     1221  Møder og Omkostninger i alt 181.534 155.000 10.388.187 10.492.836
          5413  Klublederseminar Hotel: 200.534 225.000
     1321  Revision og Regnskab i alt 201.522 49.500
          5632  Trykning: 211.033 225.000
     1995  Afskrivninger i alt 322.772 425.000
     1201  SK Tilskud i alt 482.540 527.540
     1341  Administration i alt 539.606 550.500
Team Danmark 1.023.666 1.050.000
     1501  Talent og Eliteaktiviteter i alt 1.247.713 1.060.000
     1331  Forsikringer i alt 1.691.856 1.616.772
     1301  Lønninger i alt 3.004.819 3.317.000

10.388.187 10.512.836

Indtægter i alt -9.249.819 -9.129.000
Udgifter i alt 8.649.433 8.678.686
Driftsresultat -600.386 -450.314
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Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt 
af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Fjelsted, den 11. februar måned 2019.

_________________________ 
Jonas Nygaard

Generalsekretær

DMUs Hovedbestyrelse:

 _________________________ _________________________
 Jørgen Bitsch Ole Hansen
 Formand Næstformand

_________________________
Dennis Bechmann

Hovedbestyrelsesmedlem
 

 _________________________ _________________________
 Asger Pedersen Lasse Oxbøll
 Formand, SK Motocross SK-repræsentant Motocross

 _________________________ _________________________
 Rudi Hansen  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

Underskrift, Lasse Oxbøll: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Repræsentantskabet i Danmarks Motor Union

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Motor Union for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2018 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af unionens i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal 
medtaget det af hovedbestyrelsen godkendte resultatbudget. Budget-
tallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvi-
dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 
unionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere unionen, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som 
helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internati-
onale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation 

i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning 
eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisio-
nen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af unionens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt 
om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed unionens med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om unionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnska-
bet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at unionens ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af 
årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte 
omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige re-
visionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, 
og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesbe-
retningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at 
læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelses-
beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indehol-
der krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesbe-
retningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig 
regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der 
er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for 
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at 
gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte 
emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed 
for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante be-
stemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller disposi-
tioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anled-
ning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 
denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den 
forbindelse. 

København, den 11. februar 2019
Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mads Heinkov
statsaut. revisor
mne 41284

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
mne 28677
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INTERN REVISION
Som repræsentantskabsvalgte interne revisorer i Danmarks Motor Union har vi i tilknytning til den eksterne revision, foretaget revision af årsregn-
skabet for 2018. 

Den udførte revision 
Vores revision har været baseret på en række revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fej-
linformation. Vi har herunder analyseret afvigelser mellem regnskabet og budgettet, gennemgået udvalgte konti, vurderet de administrative rutiner 
i relation til interne kontrolfunktioner og gennemgået årsregnskabets indhold og præsentation. 

Endvidere har vi foretaget særskilt gennemgang af regnskaberne for sportskommissionerne.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Motor Unions resultat for 2018 og finansielle stilling pr. 31. 
december 2018. 

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Brøndby, den 11. februar 2019

 _______________________ _______________________
 Svend Panse Bjarne Fjord Thomsen
 Intern revisor Intern revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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. 

Der er foretaget reklassificeringer mellem regnskabsposter mv. i forhold 
til årsregnskabet for 2017. 

Den øvrige del af årsrapporten er aflagt efter samme principper som 
sidste år.

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 akkumulerede 
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 nettore-
alisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere 
værdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til nominel værdi, reduceret med nedskrivning til 
imødegåelse af forventede tab.

VÆRDIPAPIRER
Investeringsbeviser og aktier optages til kursværdien pr. balancedagen.

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

PASSIVER
Egenkapital
Der foretages henlæggelser til formål besluttet af hovedbestyrelsen og 
i.h.t DMU tilhørende Fonde.

Henlæggelserne benævnes ”fond” og der er henlagt til SMU Fonden, 
Motocrossfonden og DMA MX.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Gæld måles til nominel restgæld.
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DMU Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2018

2017 Indtægter Note Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.
2.764 DIF 1 3.265.000 3.264.000 3.099.000 
4.365 Licensindtægter 2 4.772.000 4.651.896 4.695.000 
1.166 Kontingenter 3 1.145.000 1.252.103 1.280.000 

10 Løbsafgifter 4 35.000 30.000 30.000 
183 Diverse indtægter 5 105.000 51.708 25.000 

8.488 Indtægter i alt 9.322.000 9.249.707 9.129.000 

Driftsomkostninger
-482 SK Tilskud 6 -482.540 -482.540 -527.540 
-196 Møder og Omkostninger 7 -144.000 -181.534 -155.000 

-3.041 Lønninger 8 -3.220.000 -3.004.820 -3.357.000 
-42 Bank og regnskabsomkostnigner 9 -50.500 -201.529 -49.500 

-1.907 Forsikringer 10 -1.759.670 -1.691.856 -1.616.772 
-604 Administration 11 -560.397 -539.606 -550.500 
-155 IT Drift 12 -111.877 -42.418 -100.850 
-31 Repræsentantskabsmøde 13 -20.000 -28.958 -20.000 
-32 Klublederseminar 14 -10.000 -22.073 -10.000 
-18 Andet 15 -15.000 0 -10.000 

-1.189 Talent og Eliteaktiviteter 16 -1.229.273 -1.247.712 -1.060.000
-109 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer 17 34.375 -111.639 24.375 

-6 DMU Udviklingsaktiviteter 18 -131.325 -155.563 -200.000 
-150 Internationalt Arbejde 19 -145.000 -130.241 -139.000 
-158 DMU Miljøaktiviteter 20 -141.500 -59.051 -128.500 
-289 Informationssektionen 21 -263.600 -379.983 -365.899 
-93 Uddannelse 22 -101.435 -47.138 -27.500 

-367 Afskrivninger 23 -425.000 -322.772 -425.000 
-8.869 Driftsomkostninger i alt -8.776.742 -8.649.433 -8.718.686 

-381 Hovedkassen Driftsresultat 545.258 600.274 410.314 

Sportskommissionerne Driftsresultater
8 Motocross 24 -11.600 36.958 -4.600 

-24 Speedway 25 1.362 -5.820 4.002 
-53 Road Racing / Drag Racing 26 -39.224 4.539 1.776 
29 Off Track 27 3.052 24.905 3.352 

0 Powerboat 28 0 0 3.000 
-421 Årets resultat 498.848 660.856 414.844 
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Balance pr. 31. december 2018          

A K T I V E R

2017 Note 2018 
t.kr.
840 Driftsmidler 29 675.993 

840 Anlægsaktiver i alt 675.993 

114 Lagerbeholdning 56.583 
668 Tilgodehavender 30 859.909
4.290 Værdipapirer 31 4.122.679 

5.072 Omsætningsaktiver i alt 5.039.171

5.912 AKTIVER I ALT 5.715.164

P A S S I V E R

2017 Note 2018 
t.kr.
2.412 DMU kapital 32 3.073.119 
112 SMU Fonden 33 96.813 
314 Motocrossfonden 34 311.847 
388 DMA MX 35 436.780 
3.226 Egenkapital i alt 3.918.559 

349 Kreditorer 36 112.278 
52 Skyldig moms 25.534
105 Modtagne forudbetalinger 341.064 
496 Feriepengeforpligtelser 445.449 
402 Mellemregninger 37 348.559
1.282 Bankgæld 38 523.721 

2.686 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.796.605

5.912 PASSIVER I ALT 5.715.164

Kontrakt forpligtelser 39
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

1 DIF Tilskud
2.764 DIF Tilskud 3.265.000 3.264.000 3.099.000 
2.764 DIF Tilskud i alt 3.265.000 3.264.000 3.099.000 

2 Licenser
3.196 Motocross 3.450.000 3.373.183 3.400.000 
523 Speedway 577.000 546.825 550.000 
409 Road Racing 440.000 432.875 440.000 
41 Powerboat 55.000 39.413 45.000 
196 Off Track 250.000 259.600 260.000 
4.365 Licenser i alt 4.772.000 4.651.896 4.695.000 

3 Kontingenter
1.166 Kontingenter 1.145.000 1.252.103 1.280.000 
1.166 Kontingenter i alt 1.145.000 1.252.103 1.280.000 

4 Løbsafgifter
10 Løbsafgifter intenationale arrangementer 35.000 30.000 30.000 
10 Løbsafgifter i alt 35.000 30.000 30.000 

5 Diverse
15 Rykkergebyrer, protestgebyrer 5.000 7.675 5.000 
95 Renteindtægter 100.000 43 0 
37 Kursregulering værdipapir 0 0 0
36 Diverse indtægter 0 43.990 20.000 
183 Diverse i alt 105.000 51.708 25.000 

6 SK Tilskud:  
-257 SK - tilskud MX -257.400 -257.400 -257.400 
-104 SK - tilskud SP -103.612 -103.612 -103.612 
-68 SK - tilskud RR -68.276 -68.276 -68.276 
-53 SK - tilskud TRIAL, ENDURO -53.252 -53.252 -53.252 
0 SK - tilskud PowerBoat 0 0 -45.000 
-482 SK Tilskud i alt -482.540 -482.540 -527.540 

7 Møder og Omkostninger
-82 Hovedbestyrelse -65.000 -88.649 -80.000 
-13 Ordensudvalg -8.000 -1.150 -5.000 
-5 Talent og Eliteudvalg -7.000 -2.844 -7.000 
-3 Forretningsudvalget -5.000 -15.760 -10.000 
0 Reglement- og juraudvalg 0 -3.689 -1.000 
-7 Disciplirnærvnævn Møder og Omkostninger -5.000 -9.767 -5.000 
-15 DMU Jubilæumsudvalg -6.000 -7.889 -5.000 
-15 IT Strategi udvalg 0 0 0 
-7 Sikkerhedsudvalg -8.000 -6.565 -7.000 
-48 Andre udvalg -40.000 -45.221 -35.000 
-196 Møder og Omkostninger i alt -144.000 -181.534 -155.000 
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

8 Lønninger
-3.332 Gager -3.275.000 -3.125.240 -3.275.000 
-30 ATP -20.000 -14.453 -20.000 
-19 AER + AES -45.000 -37.139 -45.000 
-99 Feriepengeforpligtelser 0 50.241 -87.000 
505 Tilskud Team Danmark m.m. 160.000 193.305 120.000 
-66 Uddannelse af medarbejder -40.000 -71.534 -50.000 
-3.041 Lønninger i alt -3.220.000 -3.004.820 -3.357.000 

9 Bank og regnskabsomkostninger
-8 Regnskabsassist. DIF -8.000 -7.450 -7.500 
-6 Revision -7.500 -9.336 -20.000 
-20 Renteudgifter -15.000 -6.668 -7.000 
0 Kursregulering værdipapir 0 -166.837 0 
-8 Bankomkostninger -20.000 -11.238 -15.000 
-42 Bank og regnskabsomkostninger i alt -50.500 -201.529 -49.500 

10 Forsikringer
-70 Andel DIFs kollektive forsikringer: -70.231 -70.231 -33.554 
-1.837 Forsikring -1.689.439 -1.621.625 -1.583.218 
-1.907 Forsikringer i alt -1.759.670 -1.691.856 -1.616.772 

11 Administration:
-4 Kontorartikler -8.000 -4.898 -8.000 
-91 Tryksager -72.000 -56.526 -65.000 
-5 Fotokopiering -5.000 -4.491 -4.000 
-30 Porto -35.000 -26.413 -32.500 
-61 Telefon og telefax -45.000 -55.094 -45.000 
-74 Sekretariatet -55.000 -60.571 -55.000 
-28 Repræsentation -15.000 -8.454 -15.000 
-24 Sekretariatet - Diverse -15.000 -19.342 -15.000 
-245 Husleje -280.397 -282.888 -281.000 
-28 Småinventar -15.000 -7.255 -15.000 
-14 Forsikringer Adm. -15.000 -13.674 -15.000 
-604 Administration i alt -560.397 -539.606 -550.500 

12  IT Drift
-280 EDB-drift Administrationen -193.877 -224.075 -225.000 
22 Sharepoint licenser indtægter 22.000 24.150 24.150 
103 Diverse Indtægt 60.000 157.507 100.000 
-155 IT Drift i alt -111.877 -42.418 -100.850 

13 Repræsentantskabsmøde:
91 Repræsentantskabsmøde Deltagerbetaling 100.000 73.903 100.000 
-108 Repræsentantskabsmøde Hotel -100.000 -96.389 -100.000 
-14 Repræsentantskabsmøde Diverse udgifter -20.000 -6.472 -20.000 
-31 Repræsentantskabsmøde i alt -20.000 -28.958 -20.000 

14 Klublederseminar:
196 Klublederseminar Deltagerbetaling 215.000 184.815 215.000 
-228 Klublederseminar Hotel -225.000 -200.533 -225.000 
0 Klublederseminar Diverse udgifter 0 -6.355 0
-32 Klublederseminar i alt -10.000 -22.073 -10.000 
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

15 Andet:
0 Tab på klubber -10.000 0 -5.000 
-18 Tab på eksterne debitorer -5.000 0 -5.000 
-18 Andet i alt -15.000 0 -10.000 

16 Talent og Eliteaktiviteter
RR Talent og Elite
Tilskud

112 HB Talent og Elite Tilskud 150.000 147.162 150.000 
112 Tilskud i alt 150.000 147.162 150.000 

Omkostninger
0 Løn og Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige 

trænere)
0 -27.000 -30.000 

-112 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -150.000 -57.525 -120.000 
0 Direkte støtte til sportspsykologi, mentaltræning 0 -62.638 0 
-112 Omkostninger i alt -150.000 -147.162 -150.000

0 RR Talent og Elite i alt 0 -0 0

MotoCross Talent og Elite
Tilskud

137 Team Danmark Tilskud 480.000 480.000 505.000 
399 HB Talent og Elite Tilskud 339.273 385.252 500.000 
56 SK Talent og Elite Tilskud 50.000 66.000 50.000 
34 Sponsor 40.000 0 50.000 
77 Andre indtægter 75.000 123.860 50.000 
703 Tilskud i alt 984.273 1.055.112 1.155.000 

Omkostninger
-461 Løn og Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige 

trænere)
-575.058 -616.150 -700.000 

-213 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -329.215 -335.296 -380.000 
0 Direkte støtte til sportspsykologi, mentaltræning 0 -19.613 -10.000 
-29 Talentudvikling -80.000 -84.053 -45.000 
0 Andre områder 0 0 -20.000 
-703 Omkostninger i alt -984.273 -1.055.112 -1.155.000 

0 MotoCross Talent og Elite i alt 0 0 0

Speedway Talent og Elite
Tilskud

780 Team Danmark Tilskud 450.000 423.066 425.000 
591 HB Talent og Elite Tilskud 630.000 606.580 350.000 
175 SK Talent og Elite Tilskud 175.000 175.000 175.000 
233 Andre indtægter 273.000 383.102 448.000 
1.779 Tilskud i alt 1.528.000 1.587.748 1.398.000 
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17 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer:
-5 Marketing -55.000 0 -10.000 
-15 Profil beklædning -15.000 -8.594 -15.000 
-195 Events - Diverse -145.625 -152.920 -125.625 
106 Sponsor indtægt 250.000 49.875 175.000 
-109 Marketing, Partnership og Sponsorer i alt 34.375 -111.639 24.375 

18 DMU Udviklingsaktiviteter:
-59 Projekter -240.000 -170.688 -150.000 
0 FairPlay -10.000 -12.088 -10.000 
0 Ny Fonde projekttilskud 80.000 0 0 
121 ATK SW/TD 118.675 118.305 0 
-23 ATK SW/TD -40.000 -59.184 -20.000 
-33 ATK/MX -40.000 -31.908 -20.000 
-6 DMU Udviklingsaktiviteter i alt -131.325 -155.563 -200.000 

19 Internationalt Arbejde:
-106 FIM Kongres/møder -70.000 -89.883 -80.000 
-77 FIM E Kongres/møder -60.000 -77.717 -40.000 
-20 Nordiske møder -10.000 -8.552 -8.000 
-14 Andre internationale møder -15.000 -15.727 -15.000 
12 FIM Tilskud 15.000 88.301 15.000 
19 FIM E Tilskud 30.000 14.205 30.000 
65 DIF Tilskud 0 0 0 
-29 FIM/UIM Kontingent -35.000 -40.868 -41.000 
-150 Internationalt Arbejde i alt -145.000 -130.241 -139.000 

2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

Omkostninger
-785 Løn og Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige 

trænere)
-568.200 -1.099.564 -1.001.060 

-487 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -441.700 -369.406 -328.940 
0 Direkte støtte til sportspsykologi, mentaltræning 0 -26.638 0 
-479 Talentudvikling -477.000 -92.140 -48.000 
-28 Andre områder -41.100 0 -20.000 
-1.779 Omkostninger i alt -1.528.000 -1.587.748 -1.398.000 

0 Speedway Talent og Elite i alt 0 0 0

Off Track Talent og Elite
86 HB Talent og Elite Tilskud 110.000 108.718 60.000 
-64 Enduro Aktiviteter -50.000 -49.449 0 
-22 Trial Aktiviteter -60.000 -59.269 -60.000 
0 Off Track Talent og Elite i alt 0 0 0 

1.189 DMU`s Talent og Elite omkostninger i alt 1.229.273 1.247.712 1.060.000
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

20 DMU Miljøaktiviteter:
-5 DMU Miljø Møder og rejseomkostninger -8.000 -11.665 -10.000 
-127 Aktiviteter -75.000 -4.340 -60.000 
-4 Miljøofficials FIM/FIM E stævner -10.000 -21.342 -10.000 
-9 Støjmåling MX -15.000 -827 -15.000 
-7 Støjmåling SW -7.500 -1.942 -7.500 
-6 Støjmåling RR -6.000 -9.417 -6.000 
0 Kalibrering/reparation udstyr: -20.000 -9.518 -20.000 
-158 DMU Miljøaktiviteter i alt -141.500 -59.051 -128.500 

21 Informationssektionen:
209 Annonceindtægter 265.000 158.465 175.000 
6 Abonnementer, løssalg 10.000 4.999 5.000 
65 Kulturstyrelsen 65.000 59.325 60.000 
-234 Trykning -225.000 -211.033 -225.000 
-96 Aktiviteter -101.100 -113.343 -101.100 
-135 Porto -202.500 -179.161 -189.174 
-49 Web-drift -40.000 -55.625 -55.625 
-55 Motorbladet, artikler og billeder -35.000 -43.610 -35.000 
-289 Informationssektionen i alt -263.600 -379.983 -365.899 

22 Uddannelse:
-7 Møder og rejseomkostninger -7.500 -821 -5.000 
-64 Uddannelse -71.000 -71.199 -75.000 
-84 Klubtræneruddannelse -124.375 -60.194 -85.000 
114 Klubtræneruddannelse: indtægt 110.000 68.000 85.000 
72 Uddannelse Deltagerbetaling 182.500 47.350 75.000 
-124 Kursusudgifter, Instruktører -186.060 -30.008 -20.000 
0 Publikationer -5.000 -266 -2.500 
-93 Uddannelse i alt -101.435 -47.138 -27.500 

23 Afskrivninger:
-367 Afskrivninger: -425.000 -322.772 -425.000 
-367 Afskrivninger i alt -425.000 -322.772 -425.000 
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Årets Motorsportsfotograf 2018: Klaus Rasmussen
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Årets motocrosskører 2018: Sara Andersen
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Rygraden - vore klubber
2018 blev på mange måder et godt 
MX-år. Vi har på nationalt plan 
afviklet mange godt tilrettelagte 
løb, fyldt med spænding indtil 
målflaget afsluttede heatene. Der 
er blevet svedt, - det har været 
varmt i 2018, så hårdt arbejdende 
klubber har igen måttet kæmpe 
med vand. Her drejede det sig 
i forhold til 2017, om at holde 
banerne så støvfrie, som det var 
muligt. Banernes ”trimning” og 
kørernes sikkerhed, er noget vi 
alle er meget optagede af, og for 
hver uge der går, glæder vi os 
over de færre alvorlige skader, der 
bliver registreret.

To velafviklede internationale løb, 
henholdsvis EM65/85 samt EM 
for Damer på Korskroen, samt 
et fantastisk ”set up” der blev 
vist i Slagelse til Des Nations for 
Quad og Sidevogn, et arrange-
ment som vi i DMU på klubbens 
vegne er ganske stolte af. Nordisk 
Mesterskab i forbindelse med 
Grand Junior i Næstved, Classic 
CEMAR i Aalborg og mange andre 
flot afviklede stævner. Samlet 
set skal der lyde en stor ros og 
anerkendelse, for hele det store 
og frivillige arbejde, der forgår i 
klubberne.

SPORTSÅRET 2018: MX
Resultater
Først og fremmest tillykke til alle, 
der i år har taget en ”skalp”, og 
ikke mindst til alle, der har opnået 
de mål for sæsonen, I havde sat 
for 2018. 

 Thomas Kjer Olsen har slået sit 
navn fast i verdenseliten med 
sin flotte 3. plads til VM. Sara 
Andersen gjorde det igen, 3. EM 
for Damer i træk. ”Come back” 
til Line Dam, der sammen med 
Sara også tog sølv ved EM Hold 
for kvinder. Pigerne har ligeledes 
prøvet kræfter med de dygtigste 
i verden, og gjort det super godt. 
”Lille” Rasmus Pedersen har igen 
vist, hvad han kan, og ikke mindst 
hvad vi kan forvente fremover. 
Mikkel Haarup, Magnus Smith, 
Bastian B. Damm, Mads Fredsøe, 
Tobias Caprani og sådan kunne 
jeg blive ved, - alle og flere end 
de nævnte, glæder vi os utrolig 
meget til fremover at skulle ”se/
læse”, og opleve hvad de hver 
især kan drive det til - held og 
lykke til jer alle. Sammen med vor 
dygtige landstræner Emil Larsen, 
og de folk han omgiver sig med, 
står vi med alle vore talenter, 
stærkere end nogensinde.

Træning og ATK
Ovenstående tager afsæt i: Ingen 
resultater uden hårdt arbejde.

Vi er derfor også rigtig glade for, 
at så mange kørere/forældre 
har set værdien, og alle dens 
aspekter, i netop ATK-træningen. 
Derigennem håber vi at ”vore” 
nye kørere får en god indføring 
i vores sport - der handler om 
meget mere end resultater, f.eks. 
sikkerhed, sociale oplevelser osv. 
Vores lille succes, nemlig vores 
Kids Cup, har igen i 2018 slået re-
kord i antal deltagere, her har det, 
som i vores nye tiltag Mini/Maxi 
C Cup, oftest været kombineret 
med ATK-træning, - et ”set up” 
der fortsætter i 2019.

MX - Event
Martin Wigh Knudsen har sam-
men med klubberne, siden 2010, 
udviklet konceptet i forhold til 
vore DM-A-stævner. Et langt, sejt 
træk, og hvis resultater der står 
stor respekt om. Martin mener 
imidlertid, at han har aftjent sin 
værnepligt i den sammenhæng. 
Arbejdet med at sætte et ”nyt 
hold” og justere konceptet er i 
fuld gang, således at vi igen i 
2019 kan være vidne til et flot 

koncept, der tillige er udvidet til 
6 afdelinger. Der skal herfra lyde 
en kæmpe tak til Martin Wigh 
Knudsen for din heroiske indsats, 
din energi og det engagement, du 
har lagt for dagen.

Klubmøder
Sportskommissionen har i 2018 
afviklet 6 møder med knap 
60 repræsentanter for vore 
MX-klubber. SK har med dette 
tiltag ønsket at komme endnu 
tættere på bestyrelsesarbejdet/
udfordringerne i klubberne. Vi har 
været ganske godt tilfredse med 
disse møder, og det tyder på, at 
der foregår et godt og konstruktivt 
samarbejde på tværs af klubberne 
i store dele af landet. På møderne 
har vi fået en del inputs, som vi 
lægger sammen med de øvrige 
opgaver, vi sidder med.

Morgendagens grundlag
Ingen kan vist være i tvivl om, at 
en ”stabil stor masse”, er et godt 
grundlag at udvikle sporten og 
dens muligheder på. Derfor er det 
glædeligt, at den nedgang i antal-
let af aktive udøvere, vi så i 2017, 
ser ud til at være begrænset til i 
2018, kun at udgøre 1%. For om 
muligt at vende denne nedgang til 
opgang, kræver det, at gode folk 
ved at de kan dyrke Motocross, og 
at dem vi har i sporten, gerne vil 
fortsætte. Vi skal være ”synlige” 
på den gode måde, med alle de 
muligheder, vi har for det.

 Frit oversat, slå porten op, og 
inviter forældre/børn indenfor - 
eller mød dem hvor de er, og lad 
dem snuse til den sport, som jo 
har passioneret så mange.

Ingen kan alt - alle kan noget - 
men tilsammen kan vi det hele.

På vegne af SK MX Asger Peder-
sen, formand
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Månedlige opfølgninger, forkla-
ringer på negative afvigelser, og 
hertil, hvad vil du gøre ved det. 
Sådan lyder det året igennem, 
hvilket absolut er både godt, 
sundt og en ansvarlig tilgang til 
de midler SK – MX får stillet til 
rådighed. Slog pengene så til, - ja 
det gjorde de, så godt og vel. Den 
anden side af sagen er mindst 
ligeså aktuel,- nemlig, fik vi noget 
for pengene, eller -.

Ved at være absolut mådeholden-
de på Administration, endte for-
bruget noget under budget. Rigtig 
mange fysiske møder, sætter 
naturligvis sit aftryk på omkost-
ninger, men brugen af Skype 
– møder, samt god planlægning, 
begrænsede overskridelsen på 
dette område, til et minimum.

Aktiviteterne under Løbsafvikling, 
endte samlet med en lille minus 
afvigelse i forhold til budgettet. 
Transponder aktiviteterne har sit 
eget liv, her ender vi egentlig blot 
med at konstatere resultatet.

Andre Sportsaktiviteter, er lidt 
overskredet, hvilket skyldes nogle 
investeringer, der kan bruges 
nogle år frem.

Udviklingsaktiviteter, - her havde 
vi gerne set alle penge brugt, her 
bør vi sammen kunne sætte gang 
i noget mere i 2019.

”Kids”, - her er vi egentlig godt 
tilfredse med det lille underskud, 
da der bl.a. investeres i udvikling 
og vækst. Det er et område, der 
også fremover vil have vores 
prioritering.

Kontoen for, Kursus og uddannel-
se, er siden budgetlægningen til-
føjet officials undervisning. Derfor 
giver det i forhold til budget ikke 
det rette billede, - førend i 2019.

Den ”positive” afvigelse på 
banesyn, skyldes bl.a. at møde-
omkostninger er posteret under 
SK, lidt ekstra banesyn, samt god 
planlægning af vore banesynsfolk. 
På beklædningsområdet har vi 
bl.a. klædt vore dommere lidt 
bedre på, så de ikke skulle fryse.

FORMANDENS BERETNING
Sportskommission 
Motocross

Formand, Asger Pedersen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Lasse Oxbøll
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem
Martin Skov Jensen

Motocross-sportskoordinator,
Lea K. Hansen
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

24 Sportskommissionen MotoCross
Indtægter

257 DMU Tilskud 257.400 257.400 257.400 
0 Bøder 0 2.500 0
0 Reglement 0 0 0 
257 Indtægter i alt 257.400 259.900 257.400 

Administration
0 Kontorartikler -500 0 -500 
0 Porto -500 0 -500 
-2 Reglementer, tryksager mm -2.500 -7.372 0 
-2 Repræsentation -1.000 -1.336 -1.500 
-6 Telefon -14.000 -86 -2.000 
-4 Diverse -4.000 0 -3.000 
-14 Administration i alt -22.500 -8.794 -7.500 

Møder og omkostninger
-28 Klublederseminar Møder og Omkostninger -20.000 -20.256 -20.000 
0 Nordiske møder Møder og Omkostninger -1.500 0 -1.500 
-15 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -16.000 -5.950 -16.000 
-75 SK - møder Møder og Omkostninger -80.000 -100.060 -85.000 
-15 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -21.500 -23.718 -21.000 
0 Talent og Elitemøder Møder og Omkostninger -2.500 -700 -1.000 
-134 Møder og omkostninger i alt -141.500 -150.684 -144.500 

Løbsafvikling
35 Løbsafgift med offentlig adgang 35.000 36.000 31.500 
131 Løbsafgift uden offentlig adgang 120.000 130.000 120.000 
-66 Dommerhonorarer -65.000 -69.061 -70.000 
0 Teknisk kontrol 0 0 -1.000 
-48 International omkostninger -20.000 -12.087 -15.000 
-28 Præmier -40.000 -50.009 -35.000 
24 Løbsafvikling i alt 30.000 34.843 30.500 

Transponderaktiviteter
38 Transponder Salg 10.000 45.632 35.000 
2 Transponder Leje 1.000 8.000 1.000 
-24 Transponder Indkøb -8.000 -29.701 -30.000 
-2 Transponder Diverse -2.000 0 -2.000 
14 Transponderaktiviteter i alt 1.000 23.931 4.000 

Andre Sportsaktiviteter
-32 Holdudsendelser -25.000 -33.742 -30.000 
-32 Andre Sportsaktiviteter i alt -25.000 -33.742 -30.000 

Udviklingsaktiviteter
-61 Projekter -50.000 -24.257 -50.000 
-50 Elite og talentarbejde -50.000 -50.920 -50.000 
0 Kids 0 -12.758 0 
-111 Udviklingsaktiviteter i alt -100.000 -87.935 -100.000 

Sportskommissionen Motocross
Resultat 2018 - Budget 2019
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

Quad udvalg Aktiviteter
7  Diverse indtægter 6.800 0 0 
-6  Diverse Omkostninger -6.800 0 0 
1 Quad udvalg Aktiviteter i alt 0 0 0 

Kursus og Uddannelse
28 Deltagerbetaling 25.000 57.150 50.000 
-8 Kørselsudgifter til instruktører -6.000 -24.432 -4.000 
-32 Forplejning kursusdeltagere -30.000 -31.118 -55.000 
0 Internationale kurser -5.000 -7.642 -5.000 
-13 Kursus og Uddannelse i alt -16.000 -6.042 -14.000 

Banesyn
72 Klubbetalinger for banesyn 60.000 85.859 63.000 
-50 Kørselsudgifter til banesynsfolk -45.000 -48.461 -45.000 
0 Omkostniger 0 -13.466 -3.500 
22 Banesyn i alt 15.000 23.932 14.500 

Beklædning
-7 Køb -10.000 -18.451 -15.000 
-7 Beklædning i alt -10.000 -18.451 -15.000 

8 Driftsresultat -11.600 36.958 -4.600 
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Vi har endnu engang vendt 
kalenderen, og dermed er 2018 
historie. Det betyder, at det nu er 
tid til at kigge tilbage på sæsonen 
der er gået.

Flyver vi op i helikopteren og 
kigger ned, så er det gået ok. 
Det kunne have være en tand 
bedre, men vi nåede vores Team 
Danmark-målsætninger.

Speedway of Nations er den nye 
løbsform, som overtog hold-VM. 
Det blev afviklet som par-løb, hvor 
nye nationer blev mere ligestillet 
med de større nationer. Set i lyset 
af dette, gjorde det nok Danmarks 
betingelser en smule sværere, da 
vi klart er en af de stærkere nati-
oner, når der køres med 5 kørere 
på holdet. Det blev til en 4. plads, 
hvor Rusland overraskede med en 
sjælden VM-titel. Men det er vel 
også meget godt for sporten, at 
der kommer nye vindere til! I 2019 
skal vores 4. plads byttes ud med 
noget metal, da 2019 bliver endnu 
et skelsættende år, hvor vi skal 
præstere bedre i både SON og 
SGP end i 2018.

Nicki Pedersen var eneste dansker 
i SGP, og med en skade tidligt på 
sæsonen, blev det generelt til 
en meget vanskelig GP-sæson 
for ham. Dejligt var det dog at se 
ham, da en stor GP-sejr blev en 
realitet i Målilla. Om det bliver 
hans sidste, er svært at spå om, 
men det bliver ikke i 2019, da 
wildcardet helt fortjent gik til 
vores nyslåede europamester, 
Leon Madsen. Desuden kørte 
Niels-Kristian Iversen sig også 
igennem en flot kval-runde og gik 
videre til næste års serie, hvor 
målsætningen er fælles for dem 
begge, en plads i top 8. Dermed 
kan de få en masse erfaringer 
med ind i 2020-sæsonen, hvor vi 
gerne skulle have endnu en dan-
sker med, så vi i 2020 ender på 3 
danske deltagere i serien.

Som nævnt vandt Leon en flot 
EM-guldmedalje. Det var netop i 
EM-løbene, vi gjorde det bedst i 
2018. Her kan nævnes EM-guld 

til U21-landsholdet, EM-guld til 
Mads Hansen U19, EM-sølv i par 
til Mads og Jonas Seifert Salk, 
samt EM-guld til Marcus Birkemo-
se i 250 ccm, som blev kørt i Ran-
ders, hvor Kronjylland Speedway 
Club stod for et flot arrangement. 
Det blev også EM-medaljer til 
vores landshold i Brovst, hvor Tho-
mas Jørgensen, Michael Jepsen 
Jensen og Anders Thomsen del-
tog. Også her et flot afviklet løb 
på banen i Brovst, som har fået 
bygget en ny flot bane. EM-bronze 
til Esben Hjerrild ligeledes i 250 
ccm i Randers, og sidst men ikke 
mindst, en bronze-medalje til 
Jesper Knudsen, som foregik på 
hans hjemmebane i Skærbæk, 
som ligesom Randers lavede et 
super flot arrangement, til trods 
for, at vejrguderne bestemt ikke 
var med dem, selvom vi har haft 
et flot sommervejr i 2018.

Vores U21-drenge kæmpede som 
gale, da de gav polakkerne kamp 
til stregen i endnu et flot interna-
tionalt arrangement i Danmark. 
Denne gang var det Outrup, der 
lagde slagger til. Desværre var de 
polske drenge en lille tand stær-
kere på dagen, så det blev endnu 
engang til en flot sølvmedalje. 

Ved de nordiske mesterskaber fik 
vi også medaljer, hvor Andreas 
Lyager U21 vandt titlen, og i 250 
ccm vandt Marcus Birkemose, 
hvor Esben Hjerrild også snuppe-
de endnu en bronzemedalje.

I YGT har vi jo mange stolte præ-
stationer. I år blev vi dog skubbet 
af tronen, hvilket er mange år 
siden, det sidst er sket. Vores 
forsvarende mester Stian Nielsen 
hentede dog en flot sølvmedalje, 
så vi kom på pallen. De 2 drenge 
der også var på pallen, har begge 
deltaget i vores turnering og løb 
i DK, og dermed fået den samme 
lære, som vi giver vores egne 
drenge. Er det godt? Ja, det mener 
jeg bestemt, da vi ellers i sidste 
ende kun kan køre mod os selv, 
og dermed give 85 ccm endnu 
hårdere vilkår internationalt, end 
der i forvejen er.

Den danske Metal Liga bød igen 
i år på rigtig mange flotte løb, 
hvor finalen blev kørt i Outrup, 
som også hev en sikker sejr hjem 
foran et rekordstort publikum på 
4600 tilskuere. Det er glædeligt, 
at både Dansk Metal som sponsor 
og TV 2 begge har forlænget 
deres aftaler, så der er gode 
forudsætninger for, at vi også 
i fremtiden vil have en god og 
værdig dansk liga.

Vi fandt også en del danske 
mestre i 2018 - tillykke med 
Niels-Kristian Iversens 7 DM titel 
i træk, Andreas Lyager kørte en 
flot DM U21 finale og vandt her 
titlen for første gang, Esben Hjer-
rild vandt vores 250 ccm DM-se-
rie, Jesper Knudsen i 85 og i 50 
ccm Carl Tommerup, tillykke til jer 
alle og tak til alle de klubber, som 
afviklede nogle flotte finaler.

Formandens beretning
Som en efterfølger af sportsåret, 
kan vi i den kommende sæson 
se frem til en ny struktur i 50 
ccm, hvor fokus er at skabe tid 
og plads til mere leg end kon-
kurrence. Med den nye struktur 
vil vi bevare kørerne i egen klub. 
Dette understøttes ligeledes af en 
turneringsændring i 50 ccm, som 
bliver omdannet til et par-løb frem 
for hold-løb. På denne måde kan 
vi bevare aktiviteterne ude i de 
fleste klubber. Det er noget, som 
vi nok også kommer til at se i de 
lidt større klasser fremadrettet. 
Vi skal derfor alle være omstil-
lingsparate og se på muligheder 
frem for begrænsninger, for vi 
må konstatere, at vi siden 2010 
har mistet 30 % af vores aktive 
kørere.

Bredden er fundamentet for, at vi 
også har en god og bred elite. Og 
her kæmper vi alle en kamp, for at 
vi kan holde vores aktive i gang, 
både med en god træning, men 
også med gode individuelle tiltag, 
så der kan ”hygges”, når man er 
sammen rundt på banerne. En 
kæmpe stor tak til alle jer kørere, 
forældre, mekanikere og ikke 
mindst jer i klubberne som slider 

og slæber hver eneste dag, for 
at vi kan opretholde vores sport 
under de bedste vilkår.

I 2019 vil vi arbejde målrettet 
med at styrke sikkerheden i vores 
sport, vi vil fortsat være synlige 
med udvidet teknisk kontrol og 
sidst men ikke mindst, så vil 2019 
stå i rekrutteringens tegn, da vi 
skal have bygget på det super 
gode koncept, der er bygget op 
omkring Speedway-Kids. Vi skal 
ud og arbejde sammen med klub-
berne, skabe et netværk med fo-
kus på træningskultur samt finde 
rekrutteringsambassadører. Dette 
alt i mens vi fortsat har stor fokus 
på økonomien, hvor vi må erkende 
et meget stramt budget. Specielt 
efter vores store internationale 
arbejde samt vores internationale 
arrangementer. 

Til sidste vil jeg gerne takke mine 
SK-medlemmer for et godt og 
lærerigt samarbejde, en tak for 
kampen til vores landstrænere 
m. assistent Hans Nielsen, Erik 
Gundersen og Henrik Møller, og til 
sidst men ikke mindst tak til vores 
hårdtarbejdende udvalg, som sør-
ger for kalender, løb, reglement, 
rekruttering, dommere, udvikling 
mv. Kæmpe tak til jer alle. Uden 
jeres arbejde, kunne vi ikke gøre 
de ting, vi gør og fortsat blive ved 
med at have nogle dygtige kørere, 
en god turnering og en sund 
træningskultur. En træningskultur 
som vi ønsker at udvikle endnu 
mere, både igennem samarbejde 
med Team Danmark og ATK træ-
nerudvikling, men også igennem 
samarbejde med klubberne, så 
der bliver mere værdi og glæde 
for de kørere, der kommer rundt til 
træning.

Tak for kampen i 2018, jeg ser 
frem til en super 2019 sæson.

På vegne af SK Speedway 
Rudi Hansen, formand

SPORTSÅRET 2018: SPW
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FORMANDENS BERETNING
Samlet set giver årets regnskab 
et lille minus på -6 tkr. Resultatet 
er ikke tilfredsstillende, men 
acceptabelt når vi kigger tilbage 
på 2018, hvor vi i 1. kvartal blev 
sendt i et større minus, da vores 
budget ikke havde taget højde for 
at vores internationale licenser 
skulle på fornyelseskursus. Derfor 
er hver en krone blevet vendt i 
de sidste 3. kvartaler, og at vi så 
kommer ud med et meget beske-
den minus, kan betegnes som 
acceptabelt.

Ny struktur i 50ccm 
igangsat
Vi har også prioriteret, at bruge 
ekstra på vores rekrutterings 
arbejde, hvor vi blandt andet 

afholdte, et møde med ekstern 
hjælp ved Klaus Frejo deltog. Vi 
fik igangsat, et udvalg som skulle 
kigge på en ny struktur i 50 ccm, 
som vi forventer os meget af i 
fremtiden. 

Når vi kigger på budgettet, kan 
vi også se, at antallet af løb og 
løbsafgifter er stødt faldende, dog 
ser vi ikke helt sammenfald med 
dommerhonorar, noget som vi skal 
have endnu mere fokus på i 2019. 

Teknisk kontrol har været aktive, 
og har derfor også flere udgifter, 
hvor det primært er omkostninger 
til alle de internationale løb vi i 
samarbejde med jer klubber afvik-
lede, en stor ros til den måde, som 

klubberne fik afviklet disse på, 
også selvom vejrguderne ikke var 
gode ved os. 

Tak til jer i SK, som undervejs var 
med til at, vi kunne spare lidt her 
og der, og at vi i stedet for, som 
det længe så ud til, at vi skulle 
have et langt større underskud, fik 
det vendt til et meget lille minus. 

Sportskommission 
Speedway

Formand, Rudi Hansen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Brian Berthelsen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem, 
Leif Petersen

Suppleant,
Hanne Thomsen
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

25 Sportskommissionen Speedway
Indtægter

104 DMU Tilskud 103.612 103.612 103.612 
1 Reglement 5.000 1.675 2.000 
5 Bøder 2.500 1.800 0 
110 Indtægter i alt 111.112 107.087 105.612 

Administration
0 Kontorartikler -1.000 -1.577 -1.600 
0 Porto -500 0 0 
-6 Reglementer, tryksager mm -5.000 -2.150 -2.500 
-2 Repræsentation -15.000 -1.666 -2.000 
0 Diverse gaver -2.000 -736 -2.000 
-7 Telefon -5.000 -4.274 -6.000 
-7 Diverse -5.000 -5.277 -5.000 
-23 Administration i alt -33.500 -15.680 -19.100 

Møder og omkostninger
-70 Internationale møde omkostninger -50.000 -34.269 -40.000 
-14 Klublederseminar Møder og Omkostninger -10.000 -7.410 -10.000 
-7 Nordiske møder Møder og Omkostninger -5.000 -5.391 -5.000 
-3 Teknisk kontrol møder -2.500 -4.338 -10.000 
-4 Reglements Udvalg Møder og Omkostninger -3.000 -2.856 -3.000 
-16 Repræsentanskabsmøde Møder og Omk. -10.000 -7.346 -10.000 
-39 SK - møder Møder og Omkostninger -30.000 -38.072 -30.000 
-8 Sportsudvalg Møder og Omkostninger Køremøde -10.000 -1.501 -3.000 
-3 Talent og Eliteudvalgsomkostninger: -5.000 0 -5.000 
-5 SPW 50, 80, 500 (Rundbane) Møder og Omk. -10.000 -368 -3.000 
-18 SuperLiga Udvalg Møder og Omkostninger -10.000 -1.848 -5.000 
-11 Mini og Rekrutteringsudvalg Møder og Omk. -15.000 -30.675 -25.000 
-6 Turneringsadministration (TA) Møder og Omk. -10.000 0 -10.000 
-204 Møder og omkostninger i alt -170.500 -134.074 -159.000 

Løbsafvikling
363 Løbsafgift med og uden offentlig adgang 410.000 327.850 320.240 
-212 Dommerhonorarer -210.000 -168.328 -160.000 
-28 Teknisk kontrol -25.000 -32.203 -25.000 
62 Holdtilmeldinger 60.000 60.000 55.000 
25 Holdbøder 15.000 18.500 10.000 
29 DSL Licenser 30.000 37.500 25.000 
-21 Præmier -10.000 -11.450 -10.000 
218 Løbsafvikling i alt 270.000 231.869 215.240 

Andre Sportsaktiviteter
-19 Tilskud til arrangementer -18.750 -20.250 -18.750 
-2 Internationale Sportomkostninger -5.000 -24.818 -10.000 
0 Kidscup Indtæger 0 4.000 0 
0 Kidscup Omkostninger 0 -3.000 0 
0 Diverse udgifter 0 0 -5.000 
-21 Andre Sportsaktiviteter i alt -23.750 -44.068 -33.750 

Sportskommissionen Speedway
Resultat 2018 - Budget 2019
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

Udviklingsaktiviteter
9 Sponsor 0 0 0 
-4 Projekter -35.000 -18.368 -15.000 
-175 Elite og talentarbejde -175.000 -175.000 -175.000 
90 Øremærkede midler til talentarbejde 90.000 90.000 90.000 
-11 Tilskud til 250 cc -10.000 0 -5.000 
-91 Udviklingsaktiviteter i alt -130.000 -103.368 -105.000 

Kursus og Uddannelse
17 Deltagerbetaling 20.000 31.384 15.000 
-8 Kørselsudgifter til instruktører -10.000 -8.336 -6.000 
-8 Forplejning kursusdeltagere -10.000 -14.689 -9.000 
-3 Internationale kurser -22.000 -55.298 -5.000 
-2 Kursus og Uddannelse i alt -22.000 -46.939 -5.000 

Banesyn
29 Klubbetalinger for banesyn 25.000 29.400 25.000 
-34 Kørselsudgifter til banesynsfolk -20.000 -25.047 -20.000 
-5 Banesyn i alt 5.000 4.353 5.000 

Beklædning
-6 Køb -5.000 -5.000 0
-6 Beklædning i alt -5.000 -5.000 0 
 
-24 Driftsresultat 1.362 -5.820 4.002 



40 dmu / årsrapport 2018

2018 – udvikling i flere 
retninger
Det samlede licenstal er steget 
med 2 sammenlignet med 2017. 
Som vi ofte ser det, er der imidler-
tid ikke tale om en ensartet, rolig 
udvikling. Licenstallet er særdeles 
følsomt overfor den kalender, som 
tilbydes i de enkelte discipliner. 
Sådan må det desværre være for 
en sport, hvor klubberne ikke selv 
kan tilbyde baner, men hvor man 
er afhængig af at leje sig ind på 
bil- eller gokartbaner. Hvis ikke vi 
kan tilbyde en attraktiv kalender, 
vil mange vælge at køre hos 
private promotorer eller udenland-
ske arrangører i stedet for i DM 
serien.

I 2018 har vi set en fremgang i 
Road Racing A-licenser, mens 
B-licenserne er faldet. A-licen-
serne hænger sammen med den 
nye DMC/SBK serie, som afvikles 
sammen med bilstævnerne i 
DTC serien. B-kørerne har været 
henvist til få stævner sammen 
med Classickørerne. I Mini RR er 
der kommet gang i brugen af Pay-
As-You-Go licenserne, men det 
samlede licenstal er kun steget 
med 2. I Classic er der igen i år 
sket en fremgang, selvom vækst-
kurven er fladet ud. Drag Racing 
har fortsat den flotte fremgang fra 
de senere år, og her har en særlig 
løsning i forbindelse med delta-
gelse i Mosten Race Day fået 
mange til at tegne licens. Super 
Moto er desværre næsten gået 
i opløsning, og trods flere forsøg 
på at holde gruppen samlet, har 
det ikke været muligt, og derfor er 
licenstallet faldet med 50 %.

Som en meget positiv nyhed er 
klubben Road Racing Herning 
(RRH) blevet genetableret, og de 
har fra starten taget ansvar for 
de to jyske Mini RR-afdelinger og 
aktivt støttet AMK i forbindelse 
med afviklingen af RR A-licens 
serien.

Organisatorisk er det meget 
glædeligt, at vi har fået fornyet 
sportsudvalgene. I RR fungerer SK 
suppleret med Arne Christiansen 

som udvalg, mens Classic nu har 
fået etableret Maskinkomitéen 
som et sportsudvalg, og der er 
etableret et Mini RR udvalg. Også 
i Drag Racing er der et velfunge-
rende udvalg, som er blevet delvis 
fornyet i år.

Road Racing
I Road Racing for moderne 
maskiner er samarbejdet med 
DTC som nævnt genoptaget. Det 
er sket på initiativ af en nydannet 
kørerforening DMC/SBK, som har 
arbejdet for at højne kvaliteten 
af stævnerne. Det gælder både 
ved præsentationen af kørerne 
og i ryttergården, hvor ensartede 
telte, bannere og portaler skal 
skabe synlighed. Fra starten var 
der stor interesse for deltagelse, 
men i løbet af sæsonen var der 
en del frafald. Konceptet med 
deltagelse hos DTC giver god syn-
lighed overfor publikum, men rent 
sportsligt er det mindre attraktivt 
for deltagerne. Der er for lidt tid til 
træning og tidtagning, mens selve 
løbene er i orden. For B-licenserne 
har det været en tynd sæson, 
hvor kørslen sammen med Classic 
har skullet opveje, at man ikke 
har kunnet deltage i de samme 
stævner som A-kørerne.

På nordisk plan er Nordisk Me-
sterskab blevet genetableret med 
afdelinger i Norge og Sverige. Der 
har ikke været dansk deltagelse, 
og det skyldes nok, at reglement 
og tidsplan ikke rigtigt har passet. 
På den anden side har der været 
et velfungerende samarbejde 
med SVEMO om afviklingen af en 
fælles dansk/svensk Moto3 serie.

Der har også i 2018 været meget 
fokus på Mini RR. Det er et langt 
træk, men vi kan glæde os over, at 
der er et stigende antal deltagere 
både ved træningerne og ved 
stævnerne. RRH har afviklet stæv-
ner på gokartbanerne i Skærbæk 
og Vojens, mens HM har stået for 
stævner på Korsør Gokartbane og 
i Tune ved Roskilde. AMK bidrager 
med træning på banen i Løvel, og 
RRKV står for træning på banen 
i Ishøj. SK har også i 2018 sikret 

økonomien i stævnerne, som end-
nu ikke kan klare sig uden tilskud. 
For første gang i mange år har 
der også været danske deltagere 
i Europamesterskabet i Mini RR, 
hvor Simon Jespersen kæmpede 
sig til en flot sølvmedalje i klassen 
Ohvale 190. Ohvale maskiner er i 
løbet af kort tid blevet populære, 
og der er etableret en sponsoreret 
cup i samarbejde med importøren 
TMP.

Den fortsatte stigning i licenstal-
let i Classic slår ikke rigtigt igen-
nem i antallet af deltagere ved 
stævnerne. Der er ingen umid-
delbar forklaring på det. Classic 
har et godt nordisk samarbejde, 
hvor der afholdes fire stævner og 
deltagelse i de nationale serier.

Drag Racing
Drag Racing i DCD fungerer 
fortsat virkelig godt. Der ar-
rangeres en DM-serie, og der 
arbejdes fortsat med banen i 
Thisted. Sportsligt er der opnået 
gode resultater med et europa-
mesterskab og en andenplads i 
nordisk mesterskab. DCD har en 
dialog med Thisted kommune om 
etablering af en permanent bane 
ved lufthavnen i Thisted. Projekt-
beskrivelsen er i skrivende stund 
afsendt til kommunen, hvor den 
skal behandles på KMTU-møde i 
november. DCD har også ansøgt 
et par fonde om midler, således 
at man kan lægge ny asfalt på de 
400 m kørestrækning der bruges 
i dag, da en permanent bane jo 
ikke bliver aktuel de næste par 
år, selvom kommunen skulle være 
venligt stemt for dette.

SuperMoto
Trods mange forsøg fra SK og 
kontoret på at skabe kontakt til 
SuperMotoklubben, er det ikke 
lykkedes.

Talent & Elite
I Talent og Elite er Jan Jespersen 
fortsat træner, og Jan arbejder 
både i Danmark og på trænings-
lejre i Spanien med at udvikle 
den trup, som er udtaget. Der 
arbejdes med en udvalgt gruppe 

kørere, som skal opfylde løbende 
målekriterier for at blive fastholdt 
i gruppen. Der sker en løbende 
tilpasning af de maskintyper, 
som man arbejder med, idet der 
løbende er kontakt til arbejdsgrup-
pen for Mini RR under FIM Europa, 
hvor det især er Italien og Holland, 
som man henter inspiration fra. 
I 2018 har Simon Jespersen en 
været udtaget til Red Bull Rookies 
Cup i Moto3 og han har også 
deltaget i den FIM E CEV serien 
i Spanien. I serien for sportsma-
skiner har Alex Schacht deltaget 
i FIM Europe Stock 1000 serien. 
Denne serie bliver ikke videreført 
i 2019, så teamet overvejer for 
tiden, hvor Alex fremover skal 
deltage.

Vi har i 2018 fået etableret et 
samarbejde med FDM Sjæl-
landsringen, hvor vi to gange 
har trænet med udvalgte kørere 
under Jans vejledning. Vi har fra 
DMU været meget glade for den 
velvilje, som FDM har vist overfor 
dette projekt, og vi kan glæde os 
over, at samarbejdet fortsætter 
i 2019.

På vegne af SK Road Racing, 
Dragracing og Supermoto 
Jesper Holm, formand

SPORTSÅRET 2018: RR, DR OG SM
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Det samlede antal licenser er igen 
i 2018 steget lidt, og de seneste 
års tendenser er fortsat med en 
stigning i RR A og et fald i RR B, 
stigning i CV og Mini RR og kraftig 
stigning i DR. SM smuldrer fort-
sat. Licensindtægterne er steget 
fra 409 tkr. til 433 tkr., hvilket er 
lidt under budget. Som altid har 
løbskalenderen stor indflydelse 
på licenstallet, og i 2018 har igen 
været et år, RR Rookie klasserne, 
der har følt sig overset.

Tilfredsstillende resultat
Samlet set blev resultatet for 
2018 tilfredsstillende med et 
overskud på 5 tkr. Følgende 
væsentlige afvigelser skal frem-
hæves. Indtægterne for udlejning 
af air fence er lavere, da SK har 
støttet AMK og DMC (DM RR A 
serien) ved at nedsætte afgiften. 
Mødeomkostninger er 39 tkr. 
under budget, da mange møder 
holdes på Skype. Dog afholdes CV 
nordisk møde fortsat som fysisk 
møde, hvor DMU har stået for det 

i både 2017 og 2018. Løbsrelate-
rede økonomi med løbsafgifter, 
dommeromkostninger og banesyn 
er kommet bedre ud end budget-
teret. Der er brugt 5 tkr. i PR til 
støtte af Race Day.

FORMANDENS BERETNING

Sportskommission 
RR/DR

Formand, Jesper Holm
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Palle Lind
Medl. af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem, 
John Klindt
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

26 Sportskommissionen Road Racing / Drag Racing
Indtægter

68 DMU Tilskud 68.276 68.276 68.276 
20 Diverse 30.000 21.000 22.000 
88 Indtægter i alt 98.276 89.276 90.276 

Administration
-2 Reglementer, tryksager mm -2.000 -6.908 -4.500 
-6 Telefon -7.000 -2.727 -3.000 
0 Porto 0 -2.990 0
-8 Administration i alt -9.000 -12.625 -7.500 

Møder og omkostninger
0 Drag Racing udvalg, møder og omkostninger -2.500 0 -2.000 
-8 Klublederseminar, møder og omkostninger -8.000 -9.570 -8.000 
-11 Nordiske møder, møder og omkostninger -3.000 0 -3.000 
-9 Repræsentanskabsmøde, møder og omkostninger -8.000 -4.711 -5.000 
0 Mini og Rekrutteringsudvalg, møder og omkostninger -2.000 0 -2.000 
-64 SK - møder, møder og omkostninger -45.000 -15.629 -20.000 
-92 Møder og omkostninger i alt -68.500 -29.910 -40.000 

Løbsafvikling
62 Løbsafgift uden offentlig adgang 60.000 62.000 60.000 
-41 Dommerhonorarer -60.000 -41.984 -60.000 
-6 Præmier -5.000 -4.823 -1.000 
15 Løbsafvikling i alt -5.000 15.193 -1.000 

Transponderaktiviteter
5 Transponder Salg 0 3.616 3.000 
-5 Transponder Indkøb 0 -2.281 -2.000 
0 Transponderaktiviteter i alt 0 1.335 1.000 

Udviklingsaktiviteter
-65 Andre sportsaktiviteter -50.000 -57.753 -44.000 
-65 Udviklingsaktiviteter i alt -50.000 -57.753 -44.000 

Kursus og Uddannelse
31 Internationale kurser 0 -5.822 0
-29 Forplejning kursusdeltagere -5.000 -2.018 -2.000 
2 Kursus og Uddannelse i alt -5.000 -7.840 -2.000 

Banesyn
11 Klubbetalinger for banesyn 3.000 12.000 8.000 
-4 Kørselsudgifter til banesynsfolk -3.000 -5.137 -3.000 
7 Banesyn i alt 0 6.863 5.000 

-53 Driftsresultat -39.224 4.539 1.776 

Sportskommissionen Road Racing / Drag Racing
Resultat 2018 - Budget 2019
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DANSK MOTORSPORT AWARD

Foto: Allan Høgholm

Foto: Allan Høgholm

Årets 
DMU-vindere  
ved Dansk 
Motorsports 
Award blev:

Årets Speedwaykører: 
Niels-Kristian Iversen

Årets Motocrosskører: 
Sara Andersen

Årets Road Racingkører: 
Jan Hedegaard Jensen

Årets MC-sportskører: 
Motocrosslandsholdet for 
Damer

Årets Motorsport Fotograf: 
Klaus Rasmussen, MX
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SPORTSÅRET 2018: TRIAL OG 
ENDURO

Enduro
Et år med en lille nedgang i antal 
licenser, men med et stabilt antal 
kørere på 75-90 til de løb, vi 
havde. Der blev afviklet 5 DM løb 
(plejer at være 6, men vi fik aflyst 
et planlagt løb i Sverige) og et po-
kalløb. En god sæson med tørt og 
varmt vejr, bortset fra pokalløbet i 
marts, der var med frost og glatte 
spor.

Desværre måtte vi aflyse DM i 
Extrem enduro grundet manglen-
de tilmeldinger, men det kommer 
tilbage i 2019.

Træning er der stadig en god 
udvikling i. Der er kommet et 
område mere til i Jylland, og på 
Sjælland er der god gang i det. På 
Fyn har Svendborg MX klub lavet 
endurospor ved Rødmebanen. Vi 
har haft flere breddetræninger 
end tidligere.

Vores nye system med Track 
Marshalls med G-licens fungerer 
rigtigt godt. Der er god tilslutning. 

E-learning vil vi lave mere af i 
2019, både for officials og kørere, 
da det har fungeret godt for Track 
Marshalls.

Priserne på militærområder, 
specielt Oksbøl og Finderup, er 
steget meget, og det er svært at 
få økonomi i løbene. Det er dog 
lykkedes i år ved at invitere andre 
klubber/kørere til at benytte om-
rådet også. Det gør samtidig, at vi 
exponerer endurosporten bredere, 
og det vil vi udbygge i 2019.

Det er stadig en udfordring at fin-
de nok frivillige – men den opgave 
slipper vi nok aldrig af med J

Mange har kørt løb i udlandet, og 
nogle har deltaget i enkelte løb 
i den nye WESS (World Enduro 
Super Series) som er WM for Hard 
Enduro. 

Så alt i alt et godt år.

Dan Uno
SU Enduro, formand

Trial 
Med en stigning i licensprisen 
på mere end 20 procent i forhold 
til 2017, var der flere der spåede, 
at trialsporten ville blive hårdt 
ramt på deltagerantallet. Men et 
målrettet arbejde med at forklare, 
hvad man egentlig får for penge-
ne, viste sig at give pote. Selvom 
løbssæsonen startede sent, 
overhalede vi hurtigt sidste års 
licenstal, og her ved årets slutning 
kan vi konstatere en stigning på 
næsten 20 %.

De samme positive takter så vi 
til løbene, hvor vi som noget nyt i 
2018 kun havde 5 rigtige trials på 
kalenderen. Det lyder måske ikke 
positivt, men skal vi rekruttere 
nye kørere, er det vigtigere at 
klubberne bruger kræfter lokalt, 
til træninger, klubløb og så videre. 
Set i lyset af, at et løb kræver 
meget af forholdsvis få ildsjæle i 
klubberne, men ikke giver nogen 
rekruttering, har tiltaget med 
færre løb vist sig at være en god 
beslutning. Det skal dog siges, at 
klubberne samtidig opfordres til 
at afholde flere såkaldte ”enkle” 
trial, altså løb uden bedømmere 
og krav til antal sektioner, præmi-
er m.m., da disse arrangementer 
er lette at lave og samtidig kan 
tiltrække flere nye kørere til. 

Elitearbejdet har gennemgået en 
stor forandring. Der er kommet 
en ny koordinator til, Thomas 

Pedersen har overtaget efter 
Henrik Arvad, som i nogle år har 
været med til at føre dette arbej-
de i en positiv retning. Samtidig 
har arbejdet dog været plaget af 
skader, både Morten Andersen og 
Sofie Sørensen har begge være 
ude det meste af sæsonen. Til 
gengæld er der kommet 2 nye 
stjerner i folden. Alex Overby og 
Regitze Toft Jensen, som har kørt 
deres første sæson i A-klassen, 
hvor Alex i øvrigt vandt klassen 
suverænt, går begge all in hvad 
træning angår. Det bliver meget 
spændende at følge dem 2019. 

Der har, på trods af et lidt reduc-
eret elitehold, være gode resul-
tater i 2018. Regitze Toft Jensen 
kørte nogle rigtigt gode placering-
er hjem i den internationale klasse 
til EM, med en andenplads som 
det bedste, ligesom hun blev nr. 
2 til det Svenske Mesterskab for 
piger. Alex Overby kørte en flot 
9. plads hjem i det Svenske junior 
Mesterskab, og så viste nogle af 
de gamle, Dan Jørgensen og Tho-
mas Pedersen, godt hjulpet af en 
stærkt kørende Mikkel Brade, at 
de stadig kan, ved for første gang 
nogen sinde at køre det danske 
hold i top 10 ved Trial des Nations 
i Tjekkiet. 

Hans Jørn Beck SU Trial 

På vegne af SK Trial Hans Jørn 
Beck, formand
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FORMANDENS BERETNING
Igen i år kommer vi ud med et solidt overskud på 
godt 27 tkr. 

Vi har altid haft svært ved at omsætte vores midler 
til udvikling, og det er da også lykkedes nogenlunde 
for Trial der har haft godt gang i forskellige tiltag, og 
var det ikke fordi at DIF gav knap 4.000 kr. i tilskud 
til vores ”pige prøv trial” dag, var det budgetterede 
beløb blevet brugt på nær 5.000 kr. Bag Enduros tal 
hvoraf det fremgår, at der ikke er brugt en krone, 

af breddemidlerne, skjuler der sig at der faktisk har 
været afholdt diverse træninger, men hvor der dog 
ikke har været flere udgifter end at klubberne har 
afholdt dem. 

Også i 2019 vil der være fokus på at vore midler 
bliver omsat til udvikling og rekrutteringsarbejde. 

Hans Jørn Beck 
Off-track formand 

Sportskommission 
Off-Track

Formand, Hans Jørn Beck
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Anita Silkjær
Medlem af Hovedbestyrelse
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2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

27 Sportskommissionen Off Track
Indtægter

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

Møder og omkostninger
-7 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 -4.655 0 
-8 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -10.000 -2.510 -10.000 
0 SK - møder Møder og Omkostninger -1.000 -2.752 -1.000 
-16 Møder og omkostninger i alt -11.000 -9.917 -11.000 

Enduro Udvalg Aktiviteter
4 Løbsafgifter 5.600 5.200 5.600 
0 Møder og Omkostninger -1.000 0 -500 
-2 Præmier -5.000 -4.358 -5.000 
-3 Dommerhonorar -3.500 -5.220 -4.000 
0 Breddearbejde -17.000 0 -16.000 

Andre Sportsaktiviteter i alt -20.900 -4.378 -19.900 

Trial Udvalg Aktiviteter
8 Løbsafgifter 7.200 4.800 6.000 
0 Møder og Omkostninger -1.000 0 -500 
-5 Præmier -6.500 -10.291 -6.500 
-9 Breddearbejde -18.000 -8.561 -18.000 
-6 Andre Sportsaktiviteter i alt -18.300 -14.052 -19.000 

29 Driftsresultat 3.052 24.905 3.352

Sportskommissionen Off Track
Resultat 2018 - Budget 2019
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Årets Powerboat/Aquabike-rytter 2018: Rasmus Koch Hansen

Foto: Allan Høgholm
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Vi kan roligt konstatere, at vores 
sport i 2018 atter har været 
præget af en politisk dagsorden 
som følge af den nye vandscoo-
terbekendtgørelse, herunder 
implementering af det omdiskute-
rede vandscooterbevis. Den nye 
bekendtgørelse har på mange må-
der også været en stejl lærings-
kurve for både os og de kommuner 
og styrelser, som vi samarbejder 
med i forbindelse med etablering 
af flere lovlige baneanlæg. Men 
det til trods, så går det på mange 
måder fremad, og vi er meget 
optimistiske i forhold til at udvide 
vores sport og ikke mindst vores 
baneanlæg. 

Sæsonen 2018 blev også 
”klubbernes år”, da afviklingen 
af DM-afdelingerne var overdra-

get fra sportskommissionen til 
klubberne, og det gik ud over alle 
forventninger! Det var en fornø-
jelse at se, hvordan klubberne tog 
opgaven til sig, løste de udfordrin-
ger de stødte på, og at se hvordan 
de alle afsluttede med en vellyk-
ket DM-afdeling. Vi glæder os 
meget over den positive udvikling, 
og ser derfor også meget frem til 
at følge klubbernes arbejde i 2019 
sæsonen. 

Vi fik også fornøjelsen af at se 
powerboatsporten folde sig ud på 
dansk grund – nærmere betegnet 
i Aalborg. Et par ildsjæle fik etab-
leret et solidt samarbejde med 
Aalborg kommune, og da først 
kontakten og ideerne var skabt, så 
blev planerne om et VM i F2 pow-
erboat til virkelighed. Et flot setup 

og med god opbakning fra byen og 
de lokale, så blev stævnet afviklet 
i professionelle og flotte rammer. 
Vi fik opbygget en stor viden om 
”den anden side” af vores sport, 
og på trods af, at selve løbet blev 
aflyst pga. dårligt vejr, så håber 
vi meget på, at de har mod på at 
lave et lignende stævne næste år 
– det vil vi glæde os til. 

Vi kan også slutte af med intet 
mindre end 2 VM podieplace-
ringer, hvoraf Rasmus Koch 
Hansen er blevet verdensmester 
i Runabout GP 4 og dermed 
kommer til at pryde de forreste 
sider af UIM reglementet 2019, 
og Anders Keller sluttede af med 
en 3. plads i den sidste VM-afde-
ling i Sharjah. Herudover vandt 
Marcus Jørgensen også Kings 

Cup i Thailand, og deres resultater 
sammenholdt med den opbakning, 
vi har haft til vores DM-afdelinger, 
så er vores forventninger skyhøje 
til 2019-sæsonen. 

Mvh

Mikael Mølgaard 
Formand for sportskommissionen 
for Aquabike og Powerboat

SPORTSÅRET 2018 – POWERBOAT 
OG AQUABIKE
Så gik der endnu et år, og vi er stadigvæk ved at finde vores fodfæste
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FORMANDENS BERETNING
Vi har haft en lille stigning i licensantallet i 2018 og 
vi forventer en lille stigning igen i 2019. Stigningen 
skal findes i en voksende juniorklasse og vandscoo-
terklasse og samtidig skal vores fordeling af DM 
serien – der i modsætning til tidligere – afvikles med 
en afdeling hhv. på Sjælland, Fyn og i Midtjylland og 
det vil dermed kunne trække flere nye medlemmer til 
vores sport.

Igen i år har vi valgt at bibeholde, at alle udstedte 
konkurrencelicenser er gældende som international 

licens. Hvorvidt licenspriserne forbliver de samme i 
2020, vil vi evaluere på i slutningen af 2019-sæso-
nen.

Vi har valgt at prioritere arbejdet med de nyopret-
tede udvalg, vores talentudvikling at de etablerede 
kører samt vores juniorarbejde og det afspejles i 
vores budget for 2019. Herudover har vi også taget 
forbehold for et eventuelt samarbejde med de 
nordiske lande.

Sportskommission 
Powerboat/Aquabike

Formand, Mikael Mølgaard 
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand, Jan Jensen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem, 
Helle Hausgaard Noppenau
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Sportskommissionen Powerboat
Resultat 2018 - Budget 2019

2017 Regnskabsnoter Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019
t.kr.

28 Sportskommissionen Powerboat
Indtægter

0 DMU Tilskud 0 0 45.000 
0 Indtægter i alt 0 0 45.000 

Administration
0 Reglementer, tryksager mm 0 0 -650 
0 Diverse 0 0 -4.350 
0 Administration i alt 0 0 -5.000 

Møder og omkostninger
0 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 0 -5.000 
0 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger 0 0 -2.000 
0 SK - møder Møder og Omkostninger 0 0 -10.000 
0 Møder og omkostninger i alt 0 0 -17.000 

Løbsafvikling
0 Løbsafgift med offentlig adgang 0 0 8.000 
0 Løbsafgift uden offentlig adgang 0 0 5.000 
0 Dommerhonorarer 0 0 -2.500 
0 Præmier 0 0 -3.500 
0 Løbsafvikling i alt 0 0 7.000 

Andre Sportsaktiviteter
0 International Sportsomkostninger 0 0 -10.000 
0 Andre Sportsaktiviteter i alt 0 0 -10.000 

Udviklingsaktiviteter
0 Elite og talentarbejde 0 0 -5.000 
0 Udviklingsaktiviteter i alt 0 0 -5.000 

Kursus og Uddannelse
0 Deltagerbetaling 0 0 0 
0 Kørselsudgifter til instruktører 0 0 -4.000 
0 Forplejning kursusdeltagere 0 0 -8.000 
0 Kursus og Uddannelse i alt 0 0 -12.000 

0 Driftsresultat 0 0 3.000 
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Årets event 2018: Powerboat Aalborg
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2017 Regnskabsnoter Resultat 2018
t.kr.

29 Driftsmidler
Web udvikling

388 Saldo pr. 1. januar 699.061 
581 Årets tilgang 142.750 
-270 Årets afskrivning -239.187 
699 Web Udvikling i alt 602.624 

Inventar kontor
120 Saldo pr. 1. januar 97.846 
29 Årets tilgang 6.488 
-52 Årets afskrivning -49.809 
97 Inventar kontor i alt 54.525 

Trailer SK Speedway
0 Saldo pr. 1. januar 0 
0 Årets tilgang 12.000 
0 Årets afskrivning -3.000 
0 Banematerialer i alt 9.000 

Forretningssystem 
88 Saldo pr. 1.januar 43.164 
0 Årets tilgang 0 
-45 Årets afskrivning -33.320 
43 Forretningssystem i alt 9.844 

840 Driftsmidler i alt 675.993 

30 Tilgodehavender
264 Debitorer 314.456 
14 Debitorer MotorBladet 0 
160 Diverse tilgodehavender 85.250 
229 Forudbetalte omkostninger 377.569 
1 Internationale organisationer 82.634 
667 Tilgodehavender i alt 859.909

31 Værdipapirer
4.286 Obligationer 4.120.327 
3 Aktier 2.352 
4.289 Værdipapirer i alt 4.122.679 

Obligationer er pantsat primært for alt mellemværende

32 DMU kapital
2.832 Saldo pr. 1. januar 2.412.265 
-420 Årets resultat 660.856
2.412 Saldo pr. 31. december 3.073.119 

33 SMU Fonden
112 Saldo pr. 1. januar 111.813 
0 Udbetalt -15.000 
112 Saldo pr. 31. december 96.813 
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2017 Regnskabsnoter Resultat 2018
t.kr.

34 Motocrossfonden
336 Saldo pr. 1. januar 313.667 
79 Årets indbetalinger 78.780 
-102 Årets udbetalinger -80.600 
313 Saldo pr. 31. december 311.847 

35 DMA MX
311 Resultat for 2017 388.139 
409 Sponsorater og aktiviteter 375.716 
237 Tilmeldingsgebyr kører 238.990 
-249 Streaming/Live Feed -228.078 
-123 Drift/aktiviter -191.325 
-67 Moto/program -98.510 
-106 Markedsføring/Eksponering -47.394 
-24 Møder/Omkostning -758 
388 Saldo pr. 31. december 436.780 

36 Kreditorer
348 Samlekonto kreditorer 112.278 
348 Kreditorer i alt 112.278 

37 Mellemregninger
0 Eliteaktiviteter Team Danmark 0 
401 Danmarks Idrætsforbund 348.559 
402 Mellemregninger i alt 348.559

38 Bankgæld
1.281 Jyske Bank og kassebeholding 523.721 
1.281 Bankgæld i alt 523.721 

39 Kontrakt forpligtelser
Hansson Partners udløber 01.01.2021 234.000
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MEDALJER 2018 
På de følgende sider kan du se, hvem der har vundet DM-guld i DMU-regi samt opnået podiepladser ved enten Nordisk Mesterskab, EM og VM. 
DMU ønsker alle kørerne stort tillykke med de opnåede resultater, og håber, at de flotte præstationer fortsætter i 2019.

Powerboat og aquabike
Klasse Navn Medalje
Vandscooter GP 1 Jan Jensen Guld
Vandscooter GP 4 Rasmus Koch Hansen Guld
Jetski GP 1 Anders Keller Guld
Jetski GP 3 Oliver Koch Hansen Guld

Internationalt
Klasse Navn Medalje
VM – Runabout GP4 Rasmus Koch Hansen Guld
VM – Aquabike GP 1 Anders Keller Bronze

Motocross
Motocross - Internationalt
Klasse Navn Medalje
VM MX2 Thomas Kjer Olsen Bronze
EM 65cc Jacob Madsen Sølv
Dame EM Sara Andersen Guld
EM Dame Hold Sara Andersen og Line Dam 

Nielsen  Sølv

Motocross - Nationalt
Klasse Navn Medalje
DM-A MX1
DM-A MX2

Nichlas Bjerregaard
Mathias Jørgensen

Guld
Guld

DM Junior 125 Rasmus Pedersen Guld
DM B MX1 Magnus Øriis Nielsen Guld
DM B MX2 Søren Rasmussen Guld
DM Micro 50cc Viktor Nørklit Nielsen Guld
DM Micro 80cc Jacob Ehlers Bloch Guld
DM Mini 65cc Jakob Frandsen Guld
DM Mini 85cc Tobias Caprani                                                                 Guld
Old Boys A30+ Tonni Andersen                                                               Guld
Old Boys B30+ Thomas Rasmussen                   Guld                                 
Old Boys 50+ Open Johnny Poulsen Guld
DM Klubhold Maxi Aalborg Motor Klub Guld
DM Klubhold Mini Næstved Motor Klub     Guld
DM Klubhold Oldboys Frederiksborg Amts Motorklub Guld
DM Pitbike Klubhold          Holstebro Motocross klub     Guld
DM Pitbike Sebastian Kudahl Kærgaard Guld

Quad
Klasse Navn Medalje
DM Quad Maxi 500 Open 
A/B

Henrik Mogensen Guld

DM Quad Maxi 400 B Zander Kristiansen Guld
DM Quad 30+ Old Boys 500
Open

Søren Kirkegård Pedersen Guld

DM Quad Mini 250 Gear B Mathias Pedersen Guld

Sidevogn
Klasse Navn Medalje
DM Sidevogn                       John Nielsen/Anders  

Zinkernagel
Guld

Trial
Klasse Navn Medalje
Elite Mikkel Brade, HM                    Guld                
B-klasse                          Emil Juul Skovlund Knudsen, 

HJMS
Guld

Classic Erik Blæsbjerg,  EKD                                                Guld
+40 Michael Andersen, HJMS                                      Guld
Piger Regitze Toft Jensen, FMS                                     Guld

NSF
Klasse Navn Medalje
DM NSF 100 - Ohvale 110
DM Ohvale 160/190

DMU-Cup GP 80cc/125cc
Micro 5 - 10 ÅR.
Ohvale 110  Cup.

Lucas Sørensen
Michael Møller Pedersen              
Alex Brodersen
Anton Bjørn Hansen
Ty Henriksen

Guld
Guld

Guld
Guld
Guld

Classic - Nordisk Mesterskab
Klasse Navn Medalje

Class 2B – 50cc
Class 3 - 250cc

Søren Lemming
Hans Henning Pallesen

Guld
Guld

Klasse 6 - 750 ccm 72 Benny Lysen Guld
Klasse 7A - Forgotten 
Era 79    

Claus Høj Pallesen Guld

Klasse 7B – Forgotten 2T  Carl Frederiksen Guld
Klasse 7C - Formula 80 - 87  Claus Ottesen Guld
Klasse 7C - Formula 80 - 87 
F2                        

Orla Madsen Guld

Klasse 7D - Superbike Brian Glyngø Pedersen Guld
Klasse 7D - Supersport Anders Fjellerup Jarmer Guld
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Dragracing 
Klasse Navn Medalje
Junior Bike Mads Ringø Guld
Super Gas Bike Bo Sørensen Guld
Super Competition Bike Mogens Monti Jespersen Guld

Dragracing - internationalt
EM i Super Street Bi-
ke-klassen

Mogens Lund Sølv

EM i Super Twin Bike       Markus Christiansen       Guld

Road racing
Klasse Navn Medalje
Superbike Simon Tirsgaard Guld
Supersport 600 Jan Hedegaard Guld
Rookie 1000 Michael Kristensen Guld
Rookie 600 August Kroon Guld
Moto3 Tino Hole Guld

Classic
Klasse Navn Medalje
Klasse 2B - 50 ccm. vand-
kølet  

Jens Jørn Lemming Guld

Klasse 2B - 50 ccm. Luft-
kølet   

Magnus Zwicky Burkal Guld

Klasse 4 - 350 ccm 72 Hans Henning Pallesen Guld
Klasse 5 - 500 ccm 72 Uffe Beck Stæhr Guld

Enduro
Klasse Navn Medalje
A-klasse Thomas Kongshøj Guld
B-klasse Jes Olsen                                      Guld
40+ Ian Fasken Guld
50+ Bernd Ruback                               Guld
Dame Pia Steen Petersen                          Guld
Junior Oscar Skovgaard                            Guld

Speedway
Klasse Navn Medalje
500cc Niels-Kristian Iversen Guld
500cc U21 Andreas Lyager Guld
250cc Esben Hjerrild Guld
85cc Jesper Knudsen Guld
50cc Carl Tommerup Guld

Holdmestre
Klasse Navn Medalje
Superliga Region Varde Guld
500cc 1. division Fjelsted Guld
500cc 2. division Kronjylland Guld
Oldboys Brovst Guld
85cc 1. divion Skærbæk Guld
85cc 2. division Fredericia Guld
85cc 3. division Kronjylland Guld
50cc 1. division Slangerup Guld
50cc 2. division Skærbæk Guld
50cc 3. Division Fredericia Guld

Speedway - internationalt
Klasse Navn Medalje
EM Individuelt 500cc Leon Madsen Guld
Europamester 500 cc par Michael Jepsen Jensen, Anders 

Thomsen og Thomas Jørgensen   
Sølv

VM hold  u 21 500 cc Frederik Jakobsen , Patrick Han-
sen, Christian Thaysen  Andreas 
Lyager, Jonas Seifert-Salk       

Sølv

EM hold u 21 Andreas Lyager,, Frederik Ja-
kobsen, Mads   Hansen, Patrick 
Hansen Jonas Seifert-Salk    

Guld

Nordisk Mester U.21 Frederik Jakobsen      Sølv
Andreas Lyager     Bronze

YGT 85 cc Stian Vithen      Sølv
Europamester 250 cc Marcus Birkemose     Guld

Esben Hjerrild      Bronze
Europamester 85 cc Jesper Knudsen    Bronze
EM U.21 Frederik Jakobsen    Bronze
EM Par u 19. Mads Hansen, Jonas Sei-

fert-Salk    
Sølv

EM U 19 Mads Hansen    Guld
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