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Alment 1.3 For reglementsændringer, der 
indebærer større økonomiske 
konsekvenser for aktive, arrangører 
eller organisationen DMU skal der 
tilstræbes en frist før iværksættelse på 
minimum 1 år. 

For reglementsændringer, der indebærer større 
økonomiske konsekvenser for aktive, arrangører 
eller organisationen DMU skal der tilstræbes en 
frist for iværksættelse på minimum 12 måneder 
fra dato for beslutning til dato for iværksættelse. 

Tydeliggørelse af frist for større 
ændringer i reglementerne 

Almen 1.10 Skift af stamklub kan ske, såfremt 
medlemmet ikke er i restance hos sin 
tidligere klub. 
Licens fortabes, når indehaveren 
udmelder sig eller slettes af den klub, 
gennem hvilken licensen er udstedt.   

Ved klubskifte gennem sæsonen skal medlemmet 
frigives af den nuværende stamklub.   
Der tegnes en ny licens i den nye klubs navn. Se 
gebyr oversigt for evt. gebyr. 

Tekst ændres da den kan misforstås om 
"bortfald af licens" ved klubskifte - skal 
generelt være mere tydeligt. 
Kræver en tydeliggørelse af processen 
ved skift og at der er en omkostning 
forbundet. 
 

Almen 3.1 
Officials 

Ledende officials er: 
 Dommeren er stævnets øverste 

myndighed. 
 Der kan ikke efterfølgende ankes 

mod en dommerafgørelse, 
tidtagers og teknisk kontrolchefs 
bekræftelser af kendsgerninger, 
samt en  lydmålers konstatering af 
lydtrykniveauet. 

 En dommerafgørelse på 
løbsdagen som beror på et 
sportsligt skøn (matter of fact) er 
endelig. Stævnelederen, som over 
for dommeren på vegne af 
arrangøren er ansvarlig for 

Ledende officials er: 
 Dommeren, som er stævnets øverste 

myndighed. 
 Stævnelederen, som over for dommeren på 

vegne af arrangøren er ansvarlig for 
planlægningen og gennemførelsen af 
stævnet. 

 Der kan ikke efterfølgende ankes mod en 
dommerafgørelse, tidtagers og teknisk 
kontrolchefs bekræftelser af 
kendsgerninger, samt en  lydmålers 
konstatering af lydtrykniveauet. 

 En dommerafgørelse på løbsdagen som beror 
på et sportsligt skøn (matter of fact) er 
endelig. Stævnelederen, som over for 
dommeren på vegne af arrangøren er 

Tydeliggørelse af hvem der er ledende 
officials samt fjernelse af opgaver og 
ansvar (samlet under 12.1) 
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planlægningen og gennemførelsen 
af stævnet. 

 Chefen for Teknisk Kontrol, der har 
ansvar for udførelsen af den 
tekniske og sikkerhedsmæssige 
kontrol af køretøjer og udstyr 
forud for samt under stævnet. 

 Tidtagerchefen, der forestår 
ledelsen af omgangstælling, 
tidtagning og resultatberegning 

ansvarlig for planlægningen og 
gennemførelsen af stævnet. 

 Chefen for Teknisk Kontrol, der har ansvar for 
udførelsen af den tekniske og 
sikkerhedsmæssige kontrol af køretøjer og 
udstyr forud for samt under stævnet. 

 Tidtagerchefen, der forestår ledelsen af 
omgangstælling, tidtagning og 
resultatberegning 

Alment 4.1 En løbstilladelse er en tilladelse fra 
DMU til at afholde et stævne. 
Intet stævne med eller uden offentlig 
adgang kan afholdes, uden at 
løbstilladelse fra DMU foreligger. Dog 
med undtagelse af klubmesterskab. 
DMU Kan inddrage Løbstilladelser hvis 
der er opstået omstændigheder, hvor 
DMU vurderer dette nødvendigt 
(dette kan f.eks. skyldes at der er 
oparbejdet en ikke aftalt større 
forfalden gæld til DMU, klubben eller 
samarbejdspartnere for en klub er 
gået konkurs eller lignende alvorlige 
situationer). Flytning af et stævne til 
en anden bane end den i 
løbstilladelsen anførte kan finde sted, 
når ansøgning herom indsendes til 
DMU senest en måned før løbs dagen, 
og den nye bane kan godkendes af 

En løbstilladelse er en tilladelse fra DMU til at 
afholde et stævne. 
Intet stævne med eller uden offentlig adgang kan 
afholdes, uden at løbstilladelse fra DMU 
foreligger. Dog med undtagelse af 
klubmesterskab. 
DMU Kan inddrage Løbstilladelser hvis der er 
opstået omstændigheder, hvor DMU vurderer 
dette nødvendigt (dette kan f.eks. skyldes at der 
er oparbejdet en ikke aftalt større forfalden gæld 
til DMU, klubben eller samarbejdspartnere for en 
klub er gået konkurs eller lignende alvorlige 
situationer). Flytning af et stævne til en anden 
bane end den i løbstilladelsen anførte kan finde 
sted, når ansøgning herom indsendes til DMU 
senest en måned før løbs dagen, og den nye bane 
kan godkendes af DMU. 
Terminer for løbsansøgninger sker i henhold til 
grenreglementet. 

Tydeliggørelse 
HUSK opdatering af grenreglementer 
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DMU. Løbsansøgning sker i henhold til 
grenreglementet. 

Almen 4.4 
Banen 

 Hele afsnit 4.4 opdeles i afsnit 4.4.1 til 4.4.12  Bedre opdeling og henvisninger 
For at give plads til miljøafsnit 

Almen 4.4 
Banen 

Der skal ved alle åbne stævner være et 
tilstrækkeligt antal samaritter og dertil 
hørende faciliteter som bårerum eller 
telt med liggeplads. 
 

Der skal ved alle åbne stævner være et 
tilstrækkeligt antal samaritter iht. 
banesynsrapporten og dertil hørende faciliteter 
som bårerum eller telt med liggeplads. 
 

Tydeliggørelse 
 
 

Almen 4.4 
Banen 

Permanente DMU baner skal have 
sikkerhedsskilte på anlægget (fra 
sæsonstart 2019). 
 

Permanente DMU baner skal have 
sikkerhedsskilte på anlægget (fra sæsonstart 
2021). 
 

Forsinkelse 

Almen 4.4.10 
Nyt afsnit 

 

 4.4.10 Broer, tunneler og andre installationer. 
Ansvaret for vedligeholdelsen af banens 
bygninger og installationer påhviler klubbens 
bestyrelse. 
Ved DMU’s banesyn kan åbenlyse forsømmelser 
påtales og udbedringsløsning aftales. Ved tvist 
kan godkendelse af Bygningsmyndighederne 
kræves 
Godkendelsen gives af de Kommunale 
Bygningsmyndigheder. 
 
 
 
 
 

Der mangler en tydeliggørelse af Broer, 
tunneler og andre installationer 
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Almen 4.4.11 
Nyt afsnit 

 

 4.4.11 Vaskepladser 
Benyttelse af vaskepladser skal foregå i henhold 
til klubbens retningslinjer. Klubbens retningslinjer 
og sanktioner skal tydelig fremgå ved skiltning på 
vaskepladsen og ligeledes fremgår af  
banesynsrapporten. 
Vaskepladsen skal være godkendt af kommunen 
(Miljøgodkendelsen) og tilhørende retningslinjer. 
 
Vaskepladsens indretning 
Vask af motorcykler må kun foregå på en 
vaskeplads.  
Denne skal være indrettet efter de betingelser og 
beskrivelser, som forefindes i banens/anlæggets 
miljøgodkendelse. En vaskeplads skal altid være 
indrettet, så der ikke kan løbe spildevand ud i 
omkringliggende jord eller vandløb. 
Ved rengøring af motorcykler må ikke anvendes 
nogen som helst former for rengøringsmidler. 
Heller ikke selv om disse er bionedbrydelige, 
økologiske eller andet. 
  

Der mangler beskrivelse og krav til 
vaskepladser  

Almen 4.4.12 
Nyt afsnit 

 
 

 4.4.12 Miljøsanktioner 
Ved overskridelse af miljøanvisninger, 
sanktioneres overtrædelser af hhv. træningsleder 
eller dommer.  
 
 
 

Der mangler beskrivelse af 
sanktionsmuligheder ved overskridelse 
af miljøkrav og afgiften vil fremgå af 
Afgiftscirkulæret. 
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Almen 5.5.1 
Alm Træning 

Det er klubbernes ansvar at der er 
mindst 1 førstehjælpsuddannet 
tilstede ved træning al. Det skal 
tydeligt fremgå ved opslag eller vest, 
hvem der er førstehjælpsuddannet. 
Det er klubbernes ansvar at 
den/de pågældende har den  
nødvendige uddannelse som 
minimum skal dække ”Livreddende 
førstehjælpskursus”. 

Det er klubbernes ansvar at der er mindst 1 
førstehjælpsuddannet tilstede ved træning al. 
Det skal tydeligt fremgå ved opslag eller vest, 
hvem der er førstehjælpsuddannet. 
Det er klubbernes ansvar at den/de 
pågældende har den  nødvendige uddannelse 
som minimum skal dække ”Livreddende 
førstehjælpskursus”. ”Basis uddannelsen: 
førstehjælp ved hjertestop". 
 

Fungerer ikke i ”hverdagen” 
Opdateret med nye krav til 
Førstehjælpsuddannelsen 
 
 

Almen 5.5.1 Alm 
Træning 

Kommer en kører til skade ved en 
træning, udfylder træningslederen 
en  blanket for registrering af uheld, 
der tilsendes DMU’s kontor. 

 
 
 
Der må trænes i udlandet i lande som 
er medlem af UIM, FIM eller FIM 
Europa, hvor og klubben er medlem af 
den lokale union i landet.  
Den lokale klubs retningslinjer skal 
følges.  
Ved evt. skade, kontaktes formanden 
for egen klub for udfyldning og 
indsendelse af blanket for registrering 
af uheldskadesanmeldelse til DMU. 

Kommer en kører til skade ved en træning, 
udfylder træningslederen en  blanket for 
registrering af uheld, der tilsendes DMU’s kontor 
senest 1 måned efter skadesdatoen, hvis der ikke 
foreligger force majeure (f.eks. koma eller 
lignende). 
 
Der må trænes i udlandet i lande som er medlem 
af UIM, FIM eller FIM Europa, hvor og klubben er 
medlem af den lokale union i landet.  
Den lokale klubs retningslinjer skal følges.  
Ved evt. skade i udlandet, kontaktes formanden 
for egen klub for udfyldning og indsendelse af 
blanket for registrering af 
uheldskadesanmeldelse til DMU for anmeldelse 
af uheld senest 1 måned efter skadesdatoen, hvis 
der ikke foreligger force majeure (f.eks. koma 
eller lignende). 
 
 

Tydeliggørelse af indsendelse af 
skadesanmeldelse efter træning i 
Danmark eller udlandet. 
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Almen 6.1 
Lydmåling 

 Afsnit 6.1 indledning opdeles i underafsnit  
Opdateres med skitse 

Bedre opdeling og henvisninger 

Almen 7 
Hjelmkamera 

mv 

 Der må ikke anvendes radiokommunikation 
mellem kører eller mekanikere, hjælpere eller 
andre. Der må således ikke installeres 
radio/modtager udstyr i hjelmen 

Ny regel som også er indført i FIM 

 12.1 
Protest 

En protest afgives under afholdelse 
af et stævne. En protest vedrører 
udelukkende afviklingen   af   den   
pågældende   konkurrence   og   
overtrædelse   af   DMU’s 
reglementer. 
Enhver kører, official eller anden i den 
givne situation direkte involveret 
person, som kan påstå sig forurettet af 
en beslutning, handling eller 
forsømmelse forårsaget af en 
deltager, arrangør eller official under 
stævne har ret til at protestere 

En protest afgives under afholdelse af et 
stævne. En protest vedrører udelukkende 
afviklingen   af   den   pågældende   
konkurrence   og   overtrædelse   af  DMU’s 
reglementer. 
Enhver kører, official eller anden i den givne 
situation direkte involveret person, som kan 
påstå sig forurettet af en beslutning, handling 
eller forsømmelse forårsaget af en deltager, 
arrangør eller official under stævne har ret til at 
protestere. 
 Den forurettede person skal lægge en protest 

på stævnedagen indenfor tidsfristen for 
protester. Dommeren skal herefter behandle 
protesten som beskrevet herunder. 

 Der kan efterfølgende i k k e  ankes mod en 
på stævnedagen endelig dommerafgørelse 
ved kendsgerninger (matter of facts), 
herunder tidtagers og teknisk kontrolchefs 
bekræftelser af kendsgerninger, samt en  
lydmålers konstatering af lydtrykniveauet. 

Tydeliggørelse af protester og anker på 
løbsdagen 
MX HUSK opdatering / ændring af 
grenreglement så det ikke er 
stævnelederen der kan beslutte og 
idømme straffe. 
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Almen 12.1 
 

Ved protester mod maskiner eller 
udstyr skal der på dagen, sammen 
med protestgebyret, erlægges et 
depositum til dækning af eventuelle 
dokumenterede omkostninger 
forbundet med adskillelse/samling af 
motor og lignende. Den maksimale 
dækning svarer til depositumsbeløbet. 
Den tabende part er ikke berettiget til 
omkostningsdækning. 
Depositumsbeløb fremgår af DMU’s 
gebyr- og takstblad. 

Ved protester mod maskiner (motorcykel, 
Aqua/PowerBoat) eller udstyr skal der på dagen, 
sammen med protestgebyret, erlægges et 
depositum til dækning af eventuelle 
dokumenterede omkostninger forbundet med 
adskillelse og samling af motor og lignende. Den 
maksimale dækning svarer til depositumsbeløbet. 
Den tabende part er ikke berettiget til 
omkostningsdækning.  
Gebyret er tabt med mindre man får ret. Den 
vindende part får gebyret udbetalt. 
Ved ekstra dokumenterede omkostninger 
dækkes disse med en rimelig kompensation fra 
DMU. Depositumsbeløb fremgår af DMU’s gebyr- 
og takstblad. 

Nødvendigt med en tydeliggørelse samt 
beskrivelse i tilfælde af ekstra 
omkostninger. 

 

Almen 12.3 
Anke 

Sager kan indbringes for en 
ankeinstans af en person eller 
organisation, der var part i sagen i den 
tidligere instans. 

Sager kan indbringes for en ankeinstans af en 
person, eller organisation, eller dommer, der var 
part i sagen i den tidligere instans. 
Dog undtaget beskrivelse under 12.1 i forbindelse 
med kendsgerninger (matter of fact). 

Tydeliggørelse af at en dommer kan 
anke en sag fra en afgørelse af 
Disciplinærnævn eller Ordensnævn. 

Almen 12.5.1 Nævnets sammensætning 
Nævnet består af 6 personer udpeget i 
henhold til nedenstående. 
 En person udpeget af DMU's HB  
 En person udpeget af SK MX 
 En person udpeget af SK RR/DR 
 En person udpeget af SK SPW 
 En person udpeget af SK OT 
 En person udpeget af SK PB 

Nævnets sammensætning 
Nævnet består af 8 6 personer udpeget i henhold 
til nedenstående. 
 En person udpeget af DMU's Hovedbestyrelse 
 En To personer udpeget af SK MX 
 En person udpeget af SK RR/DR 
 En To personer udpeget af SK SPW 
 En person udpeget af SK OT 
 En person udpeget af SK PB 

Et ønske fra nævnet om at have en 
bredere personkreds til at behandle 
nævnets sager. 
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Forslag til Vedtægtsændringer 2020 

Vedtægter §14.3 
Valgbarhed 

Kandidaterne skal have været medlem 
af samme klub under DMU i mindst 6 
måneder forud for valget. 

Kandidaterne skal have været være medlem af 
samme en klub under DMU i mindst 6 måneder 
forud for valget. 

Ændring af valgbarhed da dette kan 
misbruges da DMU ikke kender alle 
klubbernes vedtægter (om den enkelte 
klub kan ekskludere medlemmer som 
f.eks. besidder valgte positioner i DMU) 

Vedtægter § 18.2 
 

§ 18 Ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde for en 
sportskommission 
2. Afholdelse af ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, skal ske 
senest 30 dage efter anmodning 
herom. Indkaldelse skal ske med 
mindst 10 dages varsel ved brev til 
samtlige klubber sendt til de til DMU’s 
sekretariat oplyste klubadresser og 
skal så vidt muligt også optages i 
unionens officielle organer. 
Indkaldelsen skal angive mødets 
dagsorden. 

§ 18 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for 
en sportskommission 
2. Afholdelse af ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, skal ske senest 30 dage 
efter anmodning herom. Indkaldelse med 
dagsorden skal udsendes til klubberne senest 10 
dage efter ovenstående anmodning er modtaget. 
Afholdelse af ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, kan tidligst ske 10 dage 
fra indkaldelsen ske med mindst 10 dages varsel 
ved mail brev til samtlige klubber sendt til de til 
DMU’s sekretariat oplyste mailklubadresser og 
skal så vidt muligt også optages i unionens 
officielle organer. Indkaldelsen skal angive 
mødets dagsorden. 
Fristen for indstilling ved valg af kandidater er 48 
timer før mødets start. 

Præcisering af frister for Ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde for en 
sportskommission. 
 

 


