
 

 
BESTEMMELSER FOR ANERKENDELSE I DANMARKS MOTOR UNION 
 
BAGGRUND. 
 
Frivillige og deres arbejde er selve rygraden for foreningsarbejdet i Danmark. Det at være frivillig i 
en klub eller en organisation betyder alt for sportens udvikling og ikke mindst dens udøvere, derfor 
skal disses indsats anerkendes. 
 
UDEN FRIVILLIGE OG DERES STORE ARBEJDE INGEN UNION. 
 
Formålet med at kunne uddele fortjensttegn, udmærkelser, hædring og æresmedlemsskaber i 
Danmarks Motor Unions regi er at kunne få lejlighed til at hædre såvel ulønnede som lønnede 
personer, der yder eller har ydet en fortjenstfuld indsats til gavn for Danmarks Motor Union og 
sporten herunder. Udøvernes særligt opnåede resultater skal også anerkendes. 
 
KRITERIER FOR ANERKENDELSER. 
 
En gang om året hædres efter følgende kategorier: 
 
1. DMU's FORTJENSTTEGN. 
 
Fortjensttegnet uddeles i to kategorier: Guld og Sølv. Fortjensttegnet kan normalt kun tildeles den 
samme person én gang inden for samme kategori, dog kan man tildele en person et fortjensttegn 
af højere kategori end et tidligere tildelt. 
 
Der varsles om indstilling til fortjensttegn i december måned på DMU's hjemmeside, motorbladet 
og mail direkte til klubberne, for tildeling det efterfølgende år. 
 
Guld kan tildeles personer, der gennem en lang årrække, har ydet en helt ekstraordinær indsats 
som leder på landsplan eller i klubregi samt internationalt arbejde. 
 
Guld kan også tildeles en person, der ikke nødvendigvis er medlem af DMU, men som har ydet en 
helt ekstraordinær indsats til gavn for sporten. 
 
Sølv kan tildeles personer, som over en længere periode har ydet en stor banebrydende indsats på 
klub- eller landsplan. 
 
Den årlige uddeling af fortjensttegn i Guld og Sølv finder sted på DMU's ordinære 
repræsentantskabsmøde. 
 
Tildeling af fortjensttegn offentliggøres på DMU's hjemmeside og der føres løbende liste over 
modtagere. 
 
 



 

 
1. HÆDRING AF AKTIVE KØRERE. 
 
Aktive kørere, der har vundet medaljer ved internationale mesterskaber som EM og VM, bliver 
inviteret og hædret ved DMU's arrangementer årligt, f.eks. Dansk Motorsport Award eller DMU's 
repræsentantskabsmøde. 
 
Der overrækkes en pris med køreres navn og bedrift fra det forgangne år. Hvis en kører har vundet 
flere internationale medaljer ved EM og VM modtages en pris pr. medalje. 
 
Disse kørere bliver også listet i DMU’s årsrapport. 
 
2. HÆDRING AF JUBILARER. 
 
Jubilarer med aktivt medlemskab i DMU i 50 og 75 år bliver inviteret og hædret til DMU's 
repræsentantskabsmøde. 
 
Der overrækkes en pris med jubilarens navn og tildelingen offentliggøres på DMU's hjemmeside. 
 
Jubilarer og øvrige hædersmodtagere deltager i frokost, og hvis der er middag i forbindelse med 
mødet, vil de inviteres til dette arrangement.  
 
3. RUNDE FØDSELSDAGE. 

I forbindelse med runde fødselsdage sender DMU en hilsen til kommissions-, udvalgs- og arbejdsgruppe-
medlemmer samt frivillige, der i mange år har ydet en stor indsats i motorsporten. Der sendes som mini-
mum en buket blomster med en hilsen fra DMU eller den pågældende sportskommission.  

Sportskommissionerne kan udpege frivillige i DMU, som bør modtage en buket på deres fødselsdag efter 
aftale med Forretningsudvalget. 

Runde fødselsdage regnes som: 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100. 

 
4. ÆRESMEDLEMSSKAB I DMU. 
 
I særlige tilfælde kan DMU's Hovedbestyrelse udpege medlemmer af DMU til Æresmedlem. 
 
Et sådan særligt tilfælde kan f.eks. være hvis medlemmet: 

- har beklædt en ledende post i organisationen eller DMU-bestyrelsespost i mindst to hele 
perioder. 

- har på DMU mandat udført opgaver i FIM og / eller FIM Europe 
- har på DMU mandat udført opgaver i NMC. 
- har arbejdet uselvisk for at fremme DMU's formål og omdømme over en længere periode. 
- har udført andre særlige og ud over det sædvanlige, bedrifter for DMU. 

 



 

 
Der føres en protokol over Æresmedlemmerne, som offentlig gøres på DMU's hjemmeside. 
Offentliggørelse af ny udpegede Æresmedlemmer sker på DMU's repræsentantskabsmøde under 
formandens beretning. 
 
Æresmedlemmet har følgende privilegier: 
 

- Er DMU Æresmedlem uanset klub tilhørsforhold.  
- Kan deltage i DMU's årlige repræsentantskabsmøder for egen regning.  
- Såfremt der afvikles en festbanket eller andet officielt arrangement ved DMU's 

repræsentantskabsmøde, vil der være et særligt bord for indbudte Æresmedlemmer. 
- Har kontingentfrihed  
- Udpegelsen er livsvarig. 
- Som bevis på udnævnelsen overrækkes et æresmedlemsbevis og et sølvfad med gravering. 

 
5. DIF OG FIM SAMT FIM EUROPE HÆDER. 
 
Indstilling til tildeling af DIF's ærestegn samt FIM's og FIM Europe's hædersbevis i DMU-regi, 
behandles og besluttes af DMU's Hovedbestyrelse. 
 
Indstilling sker via Hovedbestyrelsen. 
 
6. FORRETNINGSGANG OMKRING ANDERKENDELSER. 

 
- Indstilling af jubilarer: Klubberne indstiller medlemmerne med kort kommentar om hvad 
medlemmet har bedrevet, klubberne indsender til DMU's sekretariat med deadline d. 31. 
december. 
 
- Indstilling til DMU's Fortjensttegn sker fra klubberne, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, og 
Sportskommissionerne til DMU's sekretariat senest d. 31. december med motiveret begrundelse. 
Indstillingerne fremsendes i begyndelsen af det nye år til Hæderstegns Udvalget, som kategoriserer 
den hæder, de indstillede kandidater skal have. 
 
Udvalget udfærdiger liste, som sendes til godkendelse i Hovedbestyrelsen. 
 
Er Hovedbestyrelsen ikke enig i udvalgets beslutning, skal udvalget have mulighed for at 
argumentere for deres indstilling, hvorefter endelig beslutning tages af Hovedbestyrelsen. 
 
DMU's Formand varetager de ceremonielle opgaver ved overrækkelsen i samarbejde DMU's 
sekretariat og Hæderstegnsudvalget. 
 
DMU's sekretariat er sekretær ved udvalgets møder og sørger for at ajour føre diverse lister over 
diverse anerkendelser. 


