


Licenser i MX 

Licenser 2014 ( 3232 ) – 2013 ( 3073 ) 
PitBike( 7 )  
DMCU træningsbevis (53) 
Vendt udviklingen 
Status lige nu - 1632 
 



Synlighed 

Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor 
PR – arrangementer, klubber, markeder, hvor folk er 
 
DM-A, mulighed for at prøve en crosser 
 
DMU – Sport, Kanal – sport, YouTube,  
Facebook, Crossnyt 
 
Super Cross i Herning. 
 



MX – Event 

• 24 MX DM–A fyrtårnet i dansk Motocross 
 
• 3 årig aftale med hovedsponsor 
 
• TV dækning på Kanal sport 
 
• TV dækning på TV3 Sport i 2015 
 



Mini, maxi og OB 

Løbsdeltagelse 2014 (9616), - mod 2013 (9323) 
Regionsmesterskab, ny form, - 3 års projekt 
Flotte afviklede B – DM-er, såvel Mini, Maxi, Old Boys, Pige/dame 
Micro, vores fødekæde, stadig op ad bakke, - spændende med lav effekt 
Pitbike 
Pokalløb, Cup 
 



Classic Motocross 

• 5 flotte DM – afdelinger for Classic 
• Ingen større uheld, - ønske flere deltagere 
• Europamester i EVO 50 . Per Lodal Hermansen 
• Nr. 2 V/EM --- Flemming Vad i EVO – 50 
• Nr 2 v/EM ---- Casper Olsen i Twin Shock – 50 
• Ny aldersinddeling, således  
  Classic 70+ klasse fra 2015 
• Ny maskinklasse EVO 125cc fra 2015 
 



Sidevogn 

•Store udfordringer med indplacering i løbskalenderen 
•Deltagelse i Publikumsløb i 2014 
  - desværre ødelagde regnen det for sidevogn 
•DM blev i 2014 gik til John Nielsen/Anders Zinckernagel 
•DM 2015 sammen med Regionsmesterskaberne, og Quad 
•DM serien i 2015 sammen med svenskerne 
 
•Sidevogns jubilæum 2015,  
 50 år siden det afvikledes  
 første gang, fejres 4. oktober  
 
•Ny tilgang til sporten 
 



Quad 

• Stor tilgang af kørere i Mini Gear klassen der nu er delt i  
Gear  B + Gear C  
 

• Quad deltager hvert år i Quad of Nations og i 2014 blev det 
til en 5 plads. 
 

• Der bruges uacceptabel megen tid på at finde klubber til 
afholdelse af Quad løb  

      -ny form for tildeling imødeses! 
 

• Der er planlagt 6 afdelinger i  
      2015, hvoraf vi p.t. stadig  
      mangler at få 1 afdeling på  
      plads!  

 
 

 



Løb i 2014 

• Internationale løb 
• EM – Classic i Randers 
• EM 65/85 Korskro, - Slagelse 
• EM Quad på Mors 
 



Jubilæumsløb 

• Jubilæums udstilling Herning 
• Jubilæumsløb på Nisserringen 
• Jubilæumsløb på Mors, - en hel ekstraordinær indsats 
 



Skader og sikkerhed 

•P.g.a. indberettede skadesanmeldelser 
•Leve op til banesyns rapporten 
•Registrer/ få overblik over uheld 
  - og handel derudfra 
•Sikre løbende kontrol, personlig udstyr, maskiner 
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Motocross Speedway BMX Road Racing OffTrack

Antal Skadesrapporter 2014 

Billede taget af Jan Steffesen (MX og Quad 
kører) lige efter et ”mindre teknisk uheld” 
Knækket nakken, flækkede ryghvivler, 7 
brækkede ribben, blå øjne, forstuede hænder. 
Selvtillid 100% ok! 
 
Konklusion:  
Godt man ikke er en tøset fodboldspiller! 



Træning og resultater 

•Træningsskoler 
•Klubtræner 1 & 2, virke i klubberne 
•Talent & Elite, Landstræner 
•3 talentcenter, nyt tiltag i 2015 
•Flotte resultater opnået 
 



Talent og elite 

•Klubbernes løbende uddannelse af bærende licenser 
•Licenser, - TK, TT, TK, o.s.v 
•Dommerlicenser 
•Stævneleder, klubbernes ansvar 
•Samlet løfte kvaliteten i afvikling af løb 
 



Talent og elite 

 
Talentcentre 

 

 
Klubtræning 

 

 
Elitegruppen 

 

 
Udvalgte baner i 
ind- og udland 

 

 
Klubbernes egne 

baner 
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Talenter: 
Klasser: 65cc, 85cc og 125cc  
Alder: 8-18 år 
Ambition om deltagelse i EM og 
ADAC. 
Mødepligt ved træninger, samlinger 
1 årige målsætninger. 
Kørerne udtages af centertræner i 
samarbejde med landstræner 
 

Elitegruppen: 
Målet er internationale 
mesterskabsmedaljer 
1-4 års målsætninger 
Udviklingskontrakt med køreren 
Kørerne trænes og udtages af 
landstræneren 

Klubtræning 
Udpegning af talenter 
 

Ansv.          Facilitet                       Gruppe         Kriterier, Focus 

 
1. Center Øst 

2. Centre 
Fyn/SønderJylland 

3. 
Midt/Nordjylland 

 



Miljø og lyd grænser 

•Miljøtilladelser, rammer for vores sport 
•Lydmåling, SK, og klubberne 
•For PitBike, gælder lydgrænser for Micro 



Hvor vi mødes 

•”Regionsvis” møde med klubberne 
•Klublederseminar 
•Dommer/Stævnelederseminar 
•Repræsentantskabsmøde 
•På banen, mail og telefon 
 



Mødestruktur 

•Mange møder i SK, såvel fysiske, som Skype 
•4 møder med SU – formændene 
 
•Møde i HB 
-Talent 
-Elite 
-Sikkerhedsudvalg/seminar 
-Lydmåling/seminar  
-Nordisk møde 
-FIM 
-DMCU 
-DMU`s økonomiudvalg o.s.v. 
 



Resultat for 2014 

•Acceptabelt økonomisk resultat 
•Ikke gratis at afvikle 100 års jubilæum 
 



Tak for et fantastisk 2014 

• Tak til alle jer - klubberne 
• til vores folk i SU-erne 
• til lydmålerne 
• til banesynsfolkene 
• til dommerne 
• til kontoret i Brøndby 
• til mine 2 SK - medlemmer 
 


