
Kære MX-kørere, forældre og pårørende 

 

Sportskommission Motocross har udarbejdet en ny løbskalender for efterårsmånederne. Der er en række 
forhold vedrørende afviklingen af løbene, som vil være anderledes end de plejer på grund af corona-
forholdsreglerne.  

Det er vigtigt og en forudsætning for at løbene kan afvikles, at alle kørere, forældre og pårørende sætter 
sig ind i og respekterer de retningslinjer, der her beskrives for afholdelse af løb. 

 

Kalenderen 

Der afvikles DM-serier med 3 afdelinger for klasserne A MX1, A MX2, B MX1, B MX2, Junior 125, Old Boys 
A30+, Old Boys B30+, Old Boys 50+, Dame (inkl. Dame C Cup), Pige (inkl. Pige C Cup), Mini B85, Mini B65, 
Pitbike, Quad og Sidevogn. Hertil afvikles Kids Cup med 3 afdelinger og C Cup Mini/Maxi med 4 afdelinger. 
DM for Klubhold og landsdelsmesterskaberne afvikles ikke i 2020. Du kan se løbene inde i DMU’s online 
løbskalender. Vær opmærksom på, at nogle klasser kører sammen med nogle andre, end de plejer. 

 

Forsamlingsforbuddet 

Når løbene starter op d. 8. august, er forsamlingsforbuddet på 200 personer. Ifølge retningslinjerne er det 
væsentligste ved turneringer, stævner og konkurrencer, at der er effektiv adskillelse mellem evt. flere 
grupper à max 200 personer. Ved klar adskillelse og under forudsætning af, at grupperne ikke blandes, må 
der godt være flere grupper på samme anlæg. 

Vi kan derfor afvikle en løbsdag med flere ”stævner” á max 200 personer – det vil sige, at klasserne på en 
løbsdag vil blive delt op i grupper á max 200 personer, som deltager i hver deres ”stævne” – uden at 
grupperne blandes. 

For at kunne styre ovenstående, kan hver kører som udgangspunkt kun medbringe 1 pårørende, medmindre 
andet oplyses fra DMU i ugen op til løbet. Undtaget fra denne regel er Kids Cup, hvor der må medbringes op 
til 4 pårørende pr. kører. 

 

Armbånd 

På løbsdage, der indeholder flere stævner og dermed flere grupper af mennesker, får du, uanset om du er 
kører, forælder eller pårørende, udleveret et farvet armbånd i Race Office, som angiver hvilket stævne du 
deltager i, og dermed hvilken gruppe, du tilhører. Alle skal tage deres armbånd på, så officials kan se, hvor 
de pågældende personer hører til.  

 

Opdeling af ryttergård 

Er der flere stævner på samme løbsdag, opdeles ryttergården i forskellige områder for at overholde 
forsamlingsforbuddet på 200 personer. Som kører, forælder eller pårørende skal du blive inden for det 
opmærkede område i ryttergården, som du har fået anvist, og ikke færdes i de øvrige områder.  

 



Strøm 

Er der flere stævner på samme løbsdag, hvor ryttergården opdeles i forskellige områder, er det ikke sikkert, 
at klubben kan levere strøm til alle. Det vil blive oplyst i den elektroniske instruktion, der sendes ud til alle 
tilmeldte kørere i ugen op til løbsdagen, om der kan leveres strøm til alle. Husk, at klubberne gør deres bedste 
for at kunne afvikle løb under de givne forhold. 

 

Instruktion 

Er der flere stævner på samme løbsdag, foregår instruktion i de opmærkede områder i ryttergården for de 
enkelte grupper. Der vil desuden blive udsendt en elektronisk instruktion til alle tilmeldte kørere i ugen op til 
løbsdagen, med mere information om løbet. 

 

Vaskepladsen 

Er der flere stævner på samme løbsdag, vil der være forskellige åbningstider på vaskepladsen for de 
forskellige klasser. Hold dig orienteret om, hvornår du har adgang til vaskepladsen, via skiltningen ved 
vaskepladsen. 

 

Overværelse af hinandens stævner 

Det er tilladt kørere, forældre og pårørende at overvære heats, også hvis der er tale om heats i et andet 
”stævne” på samme løbsdag – det vigtigste er, at afstandskravet på 1 meter respekteres. Vær opmærksom 
på at holde afstand, og ret dig efter officials’ anvisninger. 

 

Bespisning 

De fleste klubber kan håndtere bespisning som take away, hvor du går tilbage til dit eget område i 
ryttergården efter at have købt din mad. Vær dog opmærksom på, hvad der står i den elektroniske 
instruktion, som udsendes til alle tilmeldte kørere i ugen op til løbsdagen – her vil der også stå, hvis du selv 
skal medbringe din mad. 

 

Bad 

Baderum vil være lukket af, og det vil ikke være muligt at tage bad på løbsdagen. 

 

Præmieoverrækkelse 

Er der flere stævner på samme løbsdag, foregår præmieoverrækkelse i de opmærkede områder i 
ryttergården for de enkelte grupper. Det vil sige, at du ikke må gå hen i et andet område for at overvære 
præmieoverrækkelsen for et andet stævne – du skal blive i dit eget område og kun deltage i 
præmieoverrækkelsen for dit eget stævne. 

 

 



Respekter officials 

Du skal altid respektere officials og følge deres anvisninger – og det gælder også her. Hvis en official beder 
dig forlade et område eller giver dig en anden besked, så skal du gøre, som han eller hun siger. Overholdelse 
af retningslinjerne er en forudsætning for, at vi kan afvikle løb. 

 

Afstandskrav 

Sørg så vidt muligt for at holde 1 meters afstand til andre mennesker. Det gælder, når du står i kø til kiosken, 
når du går banen rundt med de andre kørere, når du kigger på et heat der er i gang, og i alle mulige andre 
tilfælde, hvor du befinder dig sammen med andre mennesker. DMU og klubben kan lave nok så mange 
retningslinjer, men DU har selv et ansvar for at overholde reglerne og hjælpe os til, at vi kan afvikle løb på 
en forsvarlig og lovlig måde. 

 

Hygiejne 

Husk at bruge håndsprit, at holde afstand til andre, at smide dit affald i skraldespanden, og i øvrigt at være 
opmærksom på god hygiejne og hensyn til dem omkring dig. 

 

Tilmeldingsfrister og -gebyrer 

På grund af de ekstra forholdsregler skal Sportskommissionen og klubberne bruge lidt mere tid til at 
forberede løbsdagen, når det præcise deltagerantal kendes. Tilmeldingsfrist 1 er stadig 10 dage før løbet, 
mens tilmeldingsfrist 2 vil være 6 dage før løbet i resten af 2020. 

Tilmeldingsgebyrerne vil være uændrede, det vil sige 205 kr. ved frist 1 og 405 kr. ved frist 2. 

Der er ingen eftertilmelding, hverken til mesterskabsløb eller pokalløb. 

Både mesterskabsløb såvel som pokalløb er kun åbne for kørere med dansk klubmedlemskab og dansk licens. 

 

Særligt om DM-A 

DM-A afvikles i 2020 ikke som publikumsløb, men som ethvert andet løb. Tilmeldingsgebyrerne er ligeledes 
som til øvrige løb: 205 kr. ved frist 1 og 405 kr. ved frist 2. 

 

Generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne 

• Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom 

• Er du særligt udsat, beder vi dig blive hjemme  

• Hold afstand og begræns alt fysisk kontakt 

• Host og nys ikke på andre 

• Undgå at dele mad med andre 

• Hav altid god håndhygiejne 

• Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller ikke 
drikkedunke 


