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MX løbskalenderen 2021 er sammensat sådan, at alle løbsserier kan gennemføres selv med et forsamlingsforbud 

på 50. Nogle løbsserier afvikles som vi plejer, mens andre løbsserier afvikles med indledende, regionsopdelte 

runder, for at sikre plads til alle som gerne vil køre løb, selv med en begrænsning på deltagerantallet. 

På en række punkter adskiller 2021-løbskalenderen sig fra det, vi har stående i vores reglement. Vi har udgivet et 

følgebrev til reglement, som forklarer dette, men opfordrer også til at læse nedenstående igennem for at få en 

forståelse af, hvordan sæsonen vil blive afviklet. 

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer, blandt andet afhængigt af, hvad og hvilke restriktioner vi skal 

forholde os til i løbet af året. 

 

Løbsserier med landsdækkende afdelinger  

Klasserne A MX1, A MX2, Damer og Quad 500A kan betegnes som senioreliteidræt og hører derfor under en 

undtagelse fra forsamlingsforbuddet. Der køres 7 landsdækkende afdelinger for A MX1, A MX2 og Damerne. Ved 

3 afdelinger deltager også Quad 500 A. Løbene forventes ikke at kunne afvikles som publikumsløb.  

På grund af de særlige regler, der gælder for de øverste klasser, vil det desværre ikke før sommerferien være 

muligt for B-kørere, der slutter i top 5 ved en afdeling af DM B, at deltage i DM-A afdelingerne. 

DM Quad, DM Sidevogn og DM Classic afvikles med 5 landsdækkende afdelinger, ligesom det plejer. DM Quad og 

DM Sidevogn kan være i kombination med hinanden eller i kombination med andre, regionale løb. Ved 4. og 5. 

afdeling af DM Quad kører Quad 500A sammen med de øvrige Quad-klasser. 

DM Pitbike afvikles med 7 landsdækkende afdelinger. 

 

Løbsserier med regionale, indledende runder og landsdækkende finaler 

For DM Mini65 og 85, DM Pige, DM Junior 125 og B, DM Old Boys og DMU C Cup Mini/Maxi afvikles 5 regionale, 

indledende runder og 2 landsdækkende finaler, dvs. i alt 7 afdelinger i disse løbsserier.  

Regionerne hedder henholdsvis Jylland og Sjælland/Fyn, med en deling ved Lillebælt. De regionale løb vil være 

åbne for kørere med stamklub i den pågældende region. 

Det vil sige, at hvis du fx kører DM OB B30+ og har stamklub i Herning, så kører du 5 indledende DM OB-løb i 

Jylland, og såfremt du klarer dig godt, kører du herefter to finale-løb; ét i hver landsdel. Ved finalerne deltager de 

kørere, der ligger bedst placeret i stillingen efter de indledende løb i hver landsdel. Det samlede antal deltagere 

ved finalerne vil være bestemt af det til den tid gældende forsamlingsforbud. 

DM-A + Dame 7 landsdækkende afdelinger 

DM Quad 5 landsdækkende afdelinger 

DM Sidevogn 5 landsdækkende afdelinger 

DM Classic 5 landsdækkende afdelinger 

DM Pitbike 7 landsdækkende afdelinger 

DM B + Junior125 + 85 + 65 + Pige + alle OB 5 regionale* runder + 2 landsdækkende finaler 

DMU C Cup Mini/Maxi 5 regionale* runder + 2 landsdækkende finaler 

DMU Kids Cup Én Kids Cup-serie Vest og én Øst, hver med 6 afdelinger 

*Regionsopdeling: VEST = Jylland. ØST = Fyn og Sjælland. 

 

 



 
 
 

 

Oprykning på baggrund af placeringer i det endelige resultat i soloklasserne i 2021-sæsonen vil være frivillig, 

eftersom det endelige resultat afgøres ud fra blot 4 finaleheat.  

 

Kids Cup 

Kids Cup afholdes som to separate turneringer, en Kids Cup Øst og en Kids Cup Vest, hver med 6 afdelinger (2 

enkeltstående løbsdage og 4 løbsdage i kombination med ATK-lørdag). Der planlægges ikke DM Micro til 2021, til 

gengæld prioriteres så vidt muligt andre arrangementer for micro. 

 

Anmeldelsesfrister 

Anmeldelsesfristerne vil i 2021 være ligesom de var i 2020: dvs. anmeldelsesfrist 1 er 10 dage før løbsdatoen, og 

anmeldelsesfrist 2 er 6 dage før løbsdatoen. Der er ingen efteranmeldelse. Dette gælder både for mesterskabsløb 

og pokalløb. 

 

Anmeldelsesgebyr 

Anmeldelsesgebyret vil i 2021-sæsonen vil være 260 kr. (inkl. 10 kr. til MX-fonden) ved tilmeldingsfrist 1 og 460 

kr. (inkl. 10 kr. til MX-fonden) ved tilmeldingsfrist 2. Dette er blevet besluttet ved en afstemning blandt MX-

klubberne. 

 

Alle løb er forbeholdt kørere med dansk licens 

Alle klasser, både ved mesterskabsløb og pokalløb, vil i 2021 være forbeholdt kørere med dansk licens, det vil sige 

at ingen klasser vil være ”Open”. Dette for at sikre, at der er plads til vores egne kørere ved alle vores løb, samt 

for at undgå en potentiel risiko for smittespredning ved deltagelse af udenlandske kørere. 

 

Åbning af klasser 

Alle klasser vil blive åbnet, uanset deltagerantal.  

 

Husk at melde afbud 

Bliver du skadet op til et løb, som du har meldt dig til, så meld afbud til kontoret. Så ved arrangørklubben, at du 

ikke kommer, og måske kan en anden kører få din plads, hvis du har meldt afbud inden anmeldelsesfristens udløb. 

 

Respektér reglerne 

Man skal altid overholde reglerne, men vi vil gerne slå et ekstra slag for, at man respekterer og efterkommer 

officials anvisninger og klubbernes regler om opdeling af ryttergården, antal hjælpere der må medbringes m.v. Vi 

følger myndighedernes anvisninger, så vi forhåbentlig kan få en god og lang cross-sæson i 2021 – og det har vi alle 

sammen et ansvar for at være med til at sikre. 


