Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse
Møde:
Mødedato:
Til stede:

Afbud:
Referent:
Dato:

1.

08-2020, Scandic Horsens
28-11-2020
Ole Hansen (OH), Jan Eriksen (JE), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP),
Dennis Skytte Bechmann (DSB), Hans Jørn Beck (HJB),
Søren Normann Andersen (SNA), Rudi Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), John Klint
(JK), Søren Normann Andersen (SNA), Jesper Søe Bergmann (JSB)
Mikael Mølgaard
Jørgen Bitsch
10-12-2020
____________________________________________________________________________
Nyt fra formanden
DIF og Team Danmark har opdateret Etisk Kodeks og det er udsendt i høring blandt alle
forbundene. Udgangspunktet er en generel opdatering og med ”erfaringerne” fra
svømmesagen.
DMU Strategien 2022-2025 skal afleveres til DIF 01-12-2020 og der har været arbejdet tæt
sammen med alle involverede og DIF gennem processen. Specielt har de 2
spørgeskemaundersøgelser givet os et godt input til fremtiden og retningen for DMU. Gennem
arbejdet har vi også kunne konstatere at vi fremadrettet skal have mere fokus på udviklingen /
forbedring af det tværgående udvalg.
Projekt Speedway SuperLigaen 2021-2025
På baggrund af udviklingen i de Europæiske lande i de seneste år, hvor specielt Polen har
udviklet grundlaget for professionel speedway til et meget højt og eftertragtet niveau, er DMU
nødt til at udvikle speedway og superligaen i Danmark til et højere niveau. Dette er et
grundlæggende krav til gavn for sporten, såvel elite som bredden, hvis Danmark vil fastholde sin
position som en af verdens førende speedwaynationer.
Hvis den nuværende situation ikke tages alvorlig vil speedway i Danmark med stor
sandsynlighed ændres væsentligt i de kommende år, da vi ikke kan holde fast på – og tiltrække
de bedste kørere, sponsorer og tilskuere.
Til at udarbejde de konkrete forslag til beslutning af Superligaforeningen, er der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af:
DSL´s Formand
Annette Vesterskov (Fjelsted)
DSL Bestyrelsesmedlem
Joachim Nielsen (Slangerup)
DSL Bestyrelsesmedlem
Lars Guldager Dyhr (Esbjerg)
SK Speedway Formand
Rudi Steen Hansen
DMU´s Formand
Jørgen Bitsch (formand for arbejdsgruppen)
DMU´s Næstformand
Ole Hansen
Sekretær
Jesper Søe Bergmann (Søren N. Andersen)
Foreløbig oversigt for aktiviteter og tidsplan:
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2.

Nyt fra DMU´s Sekretariat
Alle medarbejdere arbejder delvist hjemmefra og delvist fra Brøndby og ”mødes” jævnligt via
Teams.
De primære opgaver er forberedelse af sæsonen 2021, hvor der arbejdes med løbskalendere og
reglementer i alle sportskommissionerne og forberedelse af det digitale MotorBlad.
Den nye Licens- og Nyhedsapp er også ved at være klar og de sidste rettelser vil være klar i
starten af december, så den er klar til 01-01-21.
MotorBladet 2021
MotorBladet bliver 100% digitalt i 2021. Det giver en lang række nye muligheder for at udvikle
mediet, men samtidig kan det give en række udfordringer i forhold til at optimere bladet til
digitale platforme og de ønskede målgrupper. Derfor kræver det planlægning samt løbende
udvikling og tilpasning for at sikre en vellykket digital overgang for MotorBladet.
Når et blad overgår fra print til digital, skal der tages højde for både indhold og layout, særligt i
DMU’s tilfælde, hvor de fleste medlemmer bruger deres smartphone som primært medie. Dertil
vil DMU’s App og Facebook (annoncer) være de bedste kanaler at udbrede MotorBladet på og
fastholde dets kvalitet og popularitet.
Det stiller høje krav til bladets læsbarhed på smartphone.
2021 bliver et test-år for det digitale MotorBlad. Vi vil løbende afprøve forskellige formater og
indhold for at give den bedst mulige oplevelse for læseren med særligt fokus på at gøre bladet
læsevenligt på smartphone. Testperioden skal afgøre, hvilket indhold, der kan produceres fast,
uden at det giver udfordringer med kvaliteten, budgettet og bladets deadlines. I midten af 2021
vil vi om muligt afholde en fokusgruppe med relevante personer i målgruppen for at få flere
inputs til bladets udformning fremadrettet.

JSB
LW

Delmål
I løbet af 2021 vil der være en række delmål for at sikre, at bladet får en vellykket digital
overgang:
 Bladet tilpasses løbende, så vi får den bedst mulige oplevelse for læseren
 Indholdet skal udvikles, så det er spændende og relevant for flere af DMU’s målgrupper
 Brugerinddragelsen øges, så vi øger interessen blandt flere medlemmer
 Bladet bruges målrettet i markedsføringen for at øge kendskabet til DMU
Målsætninger for indhold
I 2021 vil vi have disse målsætninger for indholdsproduktionen til MotorBladet:
 De etablerede skribenter og fotografer benyttes fortsat og får mulighed for at arbejde i
andre formater eks. podcast og video.
 Vi vil finde flere samarbejdspartnere i DMU-miljøet, der kan lave nye typer indhold.
 Vi vil bringe mindst tre historier pr. Motorblad, som består af andet end kun tekst og
billeder.
 Vi vil opfordre medlemmer til at indsende materialer og evt. gøre brug af kåringer og
konkurrencer.
 Annoncer skal komme i forlængelse af indholdet, for at gøre det mere attraktivt for
annoncørerne.
Målsætninger for Motorbladet 2021
De overordnede målsætninger ved udgangen af 2021, bliver:
 At vi videst muligt fastholder Motorbladets eksisterende læsere.
 At vi får flere unge medlemmer i DMU til at læse Motorbladet.
 At Motorbladet samlet får flere læsere nationalt med interesse for motor/ekstremsport.
 At Motorbladet får flere unge læsere nationalt.
 At Motorbladet aktivt og målrettet bruges som markedsføringsværktøj af DMU.
 At øge annoncesalget og finde flere relevante annoncører.
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ATK – Træning status og 2021
Klubtræner 1 uddannelse
- 9 stk. i MX færdiguddannet
- 6 stk. i SPW mangler modul 2 og 1 stk. i Trial
- ATK trænersamlinger (på tværs af sportsgrene, 2 stk. afviklet via MX).
- ATK online træningsprogrammer, 8 stk. afviklet og til rådighed via www.dmuatk.dk.
Trial
- Første uddannede ATK Klubtræner 1 er på vej, modul 2 mangler dog.
- ATK Light er undervejs (mere end halvvejs).
Road Racing
- ATK bogen findes online, men ikke i trykt udgave
Speedway
- ATK Micro/85cc træningsdage, kun 1 stk. afviklet (Hans Nielsen), trods efterspørgsel
hos landstrænere.
- SK trænergrupper; Uvist hvad aftalen og konceptet går ud på. Kenneth vil gerne i
kontakt og starte samarbejde.
Motocross
- ATK KidsCup, 2 afdelinger afviklet.
- ATK Micro træningsdage, 5 stk. afviklet.
- ATK 65cc træningsdage, 3 stk. afviklet.
- ATK pige/dame træningsdage, 2 stk. afviklet.
- ATK Klubbesøg/træninger, 3 stk. afviklet.

KKA

Udfordringer
- Ingen starter med at være Superligatræner - ATK aktiviteter i bredden resulterer i
trænere til bredden, men ATK aktiviteter i eliten gør ikke!
- Nye trænere er nervøse for eliten og vil/tør ikke stå frem og prøve, men
derimod nysgerrige for og inspireres til mere selvstændigt af ATK
breddeaktiviteter.
- Klubbernes forståelse for hvad ATK er, kan og resulterer i.
- Vores mange aktiviteter samt intensive markedsføring forud og efter ATKaktiviteter har bidraget positivt til dette (praktiseres og kan mærkes i MX)
- Manglende kontakt til/med trænere med tekniske færdigheder til breddeaktiviteter i
diverse sportsgrene (ikke mx)
- Opstartsfase af nye tiltag med landstrænere, dernæst kan breddetrænere
benyttes.
2021 Primære Aktiviteter
- ATK klubtræner 1 uddannelse, januar og april/maj – allerede 14 stk. tilmeldt
(udelukkende fra MX)
- MX fortsætter stilen + revurderes og opdateres i 2021 (ATK 2.0)
- SPW – Færdiguddanne 2020 KT1 trænere + Boost bredden via regions ATK
træningsdage, inden revurdering og opdatering (ATK 2.0, 2022) + ATK Light (udgave til
unge trænere evt. under 16 år, ikke kursus el. uddannelse, nærmere intro og inspiration
til trænerrollen, trænermiljø samt træneruddannelse senere) + forbedre samarbejde
med stakeholdere
- RR – få trykt, markedsført og uddelt bogen til klubberne, samt om klubtræner 1
uddannelse.
- Trial – Færdiguddannet ATK KT1 træner + ATK light færdiggøres (Light udgavens formål
- bred intro/info til klubberne (alle aldre), og fang så manges opmærksomhed som
muligt).
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3.

Sportskommissionerne
Trial
Det har generelt været et rigtigt godt år i trial med det højeste antal licenser nogensinde, så det
lover godt for den kommende sæson.
Af tiltag for 2021 kan fremhæves:
- Arrangørmøde med alle arrangører via Teams vil formentlig fortsætte efter succesen i 2020
- Kalenderen er på plads med en meget tidlig sæsonstart og der er fortsat mulighed for
klubarrangementer
- Reglementet opdateres iht. det Internationale på en række områder og er tæt på at være
klart
- Der arbejdes på nye og spændende tiltag på Middelfart anlægget i samarbejde med
kommunen og herunder el-trial som en stor mulighed.
- Fortsat udvikle den nye digitale folder ”Kom Godt i Gang”

HJB

Enduro
Der er fortsat et meget stort problem med at leje anlæg til at afvikle enduro løb efter at priserne
er steget voldsomt.
Der afholdes et møde i uge 49 med Departementet for en videre drøftelse om mulighederne.
DIF er også involveret i opgaven.

HJB

Speedway
Det lykkedes heldigvis at gennemføre noget af turneringen i 2020, men desværre ikke noget i
superligaen pga. COVID-19 situationen.
For 2021 er der planlagt følgende primære fokusområder:
- Superliga projektet som beskrevet tidligere
- Revision af reglementet (projektet er i gang)
- Der er udarbejdet en drejebog for tiltrækning af nye medlemmer af en studerende og
de mange gode ideer skal nu introduceres for klubberne
- Fortsat test af el-speedway
- Introducere 190cc 4T som et alternativ og en ny klasse for tiltrækning af nye
medlemmer
- Fortsat fokus på rekrutteringen og fastholdelse af medlemmer. Der planlægges flere
on-line møder med de nye medlemmer og klubberne og med konkret fokus på trænere
og hvordan vi kan træne/hjælpe de nye og eksisterende medlemmer bedre
fremadrettet.
- Fairton Cup planlægges som inkluderer både træning og løb
- Sikre mere involvering fra klubberne når Speedway Kids kommer ud til arrangementer

RSH,
BB

MotoCross
Sæsonen 2020 blev, hårdt ramt af COVID 19 hvilket desværre kun betød mulighed for alle at
deltage i 2 løb gennem efteråret. Desværre blev der lukket ned igen hvor det nu også er mere
kompliceret at gennemføre træning for alle over 21 år.
Af nye tiltag 2021 fremhæves følgende:
- Ny løbskalender og afvikling med udgangspunkt i nuværende forsamlingsforbud på 50
og 500 (for DM klasserne – højeste niveau)
- Der afvikles ikke DM i Micro og det er erstattet af Kids Cup
- Der indføres en ny klasse i Micro (65cc med høje hjul) og alderen hæves til 13 år. Begge
ændringer for at sikre en ”blød” overgang til mini på stor bane
- Øget markedsføring af MX Sporten
- Der arbejdes med nye løbstyper og ideer i samarbejde med klubberne
- Øget samarbejde med Ungdomsringen
RoadRacing
Der har i 2020 desværre været afviklet meget få løb for de store motorcykler, men for
miniklasserne er der afviklet DM i samarbejde med Zenergy.
Den primære fokus for 2021 er følgende:
- 2021 kalenderen er næsten på plads som er rigtig positivt
- Der har været afholdt et rigtigt godt møde med Classic som lover godt for sæson 2021
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Stor udfordring med antal klubber og generel afvikling af løb som der skal arbejdes
videre med
Arbejder med at arrangere 2-dages arrangementer så der er mere plads til sociale som
også efterspørges
Der arbejdes på at planlægge træningsdage for de store motorcykler
Samarbejdet med Zenergy fortsætter
Der er fortsat store udfordringer med at få tegnet flere licenser (store og små) – på
trods af at vi ved at der er mange kørere som træner rundt om i Danmark og/eller
deltager i Track-days men der mangler interessen for at deltage i løb

Økonomi og Regnskab
Regnskabet ÅTD og forventningerne blev gennemgået og for nuværende forventes et mindre
overskud for DMU (alle områder). Dette er positivt på trods af manglende indtægter på ca.
900.000 kr. og at vi fortsat har alle vores medarbejdere og kompetencer til videre udvikling og
forhåbentlig et bedre 2021.
Budget 2021 blev også gennemgået og godkendt og der budgetteres med ca. 100.000 kr. i
overskud for DMU (alle områder). Desværre er vi blevet ramt af en væsentlig stigning på
forsikringen (ca. 600.00 kr. som medfører en del besparelser i budgettet – men fortsat med
fokus på at sikre service og de sportslige aktiviteter. I denne forbindelse er det besluttet at
sænke km prisen som udbetales til 2,50 kr./km gældende fra 01-01-2021. De endelige detaljer
justeres i den kommende periode og alle tal vil være klar til Årsrapporten 2020.
Det skal herunder nævnes, at det er i forvejen vanskeligt at planlægge en sæson og at det er en
stor risiko, når der budgetteres med sponsorindtægter som ikke er ”sikre”.
Ligeledes skal der specifikt for Speedway arbejdes på en ændring af nuværende aftale omkring
sponsorer for landsholdet fra og med 2022.
Licenspriser 2021
Som beskrevet i seneste referat vil licensstrukturen blive ændret til 2021 sæsonen.
Konkurrencelicensen og Træningslicensen lægges sammen til én Kørerlicens og der bliver én
pris for Kørerlicensen. For nye medlemmer er det overskueligt at finde ud, hvilket licens man
skal købe og at det giver adgang til alle former for løb.
Det blev ligeledes besluttet at medlemmer som køber indslusningslicens efter 1/8 i et
kalenderår også kan købe en indslusningslicens i det efterfølgende kalenderår. Prisen efter 1/8
vil fortsat være halv pris og derefter kan man købe et nyt indslusningslicens (normal pris)
gældende for efterfølgende kalenderår. Dette medfører at der er mulighed for nye medlemmer
at køre på indslusningslicens 1 år plus 5 måneder, hvilket vil understøtte muligheden for at
fastholde og tiltrække nye medlemmer.
Denne mulighed vil være gældende med tilbagevirkende kraft fra 01-08-2020.
Yderligere information og markedsføring forberedes til udsendelse medio december.
Indslusningslicens

Kørerlicens
MotoCross,
Speedway, Road
Racing
National og
International

Enduro, Trial,
Classic (SP, MX),
SuperMoto, Mini
RR, Stunt Bike, Pit
Bike, Drag Racing

2021

2021

2021

Fra og med 18 år

300

1.800

1.200

13 - 17 år

300

1.075

750

Til og med 12 år

300

650

500

Kan deltage i løb
og træning som
alm. Licens

JB

SNA

LW

Drag Racing betaler
50% af ovenstående
beløb per licens.
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Afgiftscirkulære 2021
Afgiftscirkulæret 2021 er vedlagt i Bilag 1 med følgende ændringer:
- Sharepoint afgift ændres til ”Klubbernes adgang til løbskalenderen” – beløb uændret
(350 kr.)
- Afgift til klubber som ikke er med i DMU´s Klubmedlemssystem påføres en afgift på 20
kr. per medlem opgjort 31-12 året før.
- Forsinket indsendelse af løbsansøgning fjernes.
- Pris for bestilling af plastik kort som licens: 200 kr.
Medlemsindberetning 2020
DMU udsender en medlemsoversigt til alle klubber i starten af 2021 som kan anvendes til
medlemsindberetningen. Det er vigtigt at klubberne kontrollerer at antal medlemmer i DMU
systemet er det samme som klubbens egen oversigt.
JS kan kontaktes for tilretninger.
5.

JS

DMU Strategiske Spor 2022-2025
Der er arbejdet på at formulere den strategiske retning for perioden 2022-2025 som skal
fremsendes senest 01-12-20 – og godkendes af DIF i løbet af foråret 2021. Ligeledes skal der
udarbejdes konkrete målsætninger og aktiviteter. De strategiske spor er følgende:

Strukturen 2022-2025 og hvordan det sikres at alle tager ejerskab og at vi også får klubberne
med ombord blev drøftet og forskellige ideer og muligheder fremkom, som der arbejdes videre
med i den kommende måneder. Dette kan f.eks. være at vi på et meget tidligt tidspunkt i
fastlæggelsen af målsætningerne gør dette indenfor den enkelte sportsgren.
6.

Reglementer og Vedtægter 2021
Ændringerne til Alment Reglement 2021 blev gennemgået og godkendt. Ligeledes blev forslag til
Vedtægtsændringer på kommende Repræsentantskabsmøde godkendt af HB.
Udover de på bilag 2 nævnte ændringer blev det besluttet at definitionen ”løb” skal anvendes
alle steder i alle reglementer og ikke som nu hvor vi bruger forskellige ord som f.eks. stævner,
arrangementer, konkurrence osv.
Til det nye frikort for valgte medlemmer af HB og SK vil der udstedes en ”licens” som kan vises
via den nye App.
Alment Reglement opdateres og udsendes snarest muligt.

JB

JSB
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7.

Sikkerhed 2020 og 2021
Det tværgående årlige sikkerhedsmøde er udskudt pga. COVID-19 og herunder er en kort
opdatering af de planlagte aktiviteter for 2020 og 2021
Statistik for skadesanmeldelser:
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De foreløbige tiltag for DMU tværgående er følgende:
Det anbefales at der skal fokuseres på nedenstående områder for 2020 og 2021:
• Opdatering af Skadesrapporten med angivelse af vejrforhold
• Dommervurderinger (og Stævneledere) med fokus på at uddanne og forbedre
kvaliteten af de primære officials.
• DMU´s Kriseplan opdateres løbende
• Banehåndbøger for SP og MX
• MX er i gang og snart færdig
• SP: det drøftes om der kan udarbejdes en vejledning til banevedligeholdelse
• Træningslederuddannelser – fokus på sikkerhed
• Folder for hjernerystelser og hvordan den kan konstateres, er nu ved at være klar
• Licenstest – vil gælde for alle som køber licens og den udvides i forhold til 2020
• Der arbejdes på at lave ”sikkerhedsdage” på de enkelte baneanlæg hvor man eks. kan
slukke en brand på en motorcykel, som de færreste nok har prøvet
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I forbindelse med pulverslukkere skal klubberne sikre at disse er godkendt i henhold til
myndighedernes krav som er en årlig godkendelse (indsættes i Alment Reglement).

JB

Der indkaldes til Teams møde med alle SKs sikkerheds repræsentanter i løbet af december.

JB

8.

Repræsentantskabsmøder 2021
Det forventes at de afholdes som planlagt lørdag den 6. marts 2021 på Scandic i Horsens
Indkaldelse er indsat i kommende MotorBlad.

JB

9.

Internationalt
FIM Kongressen er udskudt til januar 2021 og gennemføres som on-line møde.
JB er på valg til Board of Directors for en ny 4-årig periode.

10.

Godkendelse af referater
HB Referat 07-2020 Godkendt
SK MX Referat 16-2020 Godkendt

11.

Næste møde
Afholdes mandag den 15. februar 2021 kl. 16.30 på Fjelsted Kro.
Der indkaldes eventuelt til et Teams møde i januar 2021.

Jørgen
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