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INDLEDNING 

 

DMU’s Reglement & Vejledning for motocrossbaner i Danmark (i daglig tale: MX banehåndbogen) henvender 

sig primært til klubber og banesynsfolk og omhandler rutiner og regler gældende ved opbygning af baner, 

samt banesyn i motocross under DMU. 

Banehåndbogen er udarbejdet af SK MX og banesynsfolk. Den henvender sig til klubberne, til de folk, som er 

ansvarlige for at bygge baner, og endelig til de banesynsfolk, som udpeges af SK til at løfte opgaven med at 

syne og godkende banerne. 

Håndbogen er på samme tid et banereglement og et sæt vejledninger. Vejledningerne er markeret af en grøn 

boks. Vi anbefaler, at man ved etablering af nye tiltag og ombygning af bane/baneområder følger disse 

vejledninger. Vi opfordrer desuden klubberne til at kontakte SK/banesynsmand, inden man går i gang med 

en større ombygning. 

Billeder og angivelser af vinkler og mål på hop m.v., som indgår i denne banehåndbog, er vejledende. Det vil 

altid være banesynsmanden, som godkender banens udformning. 

En god bane skal give kørerne en god oplevelse, men banesyn handler først og fremmest om sikkerhed, 

hvorfor kravet om banesyn er indskrevet i DMU’s Almene Reglement samt Motocrossreglementet. Uden 

banegodkendelse er en bane ikke omfattet af DMU’s forsikring. 

Det er klubbens ansvar til enhver tid at leve op til gældende regler i DMU’s Almene Reglement og 

Motocrossreglementet, herunder også denne banehåndbog.  
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1 UDFORMNING AF BANEN 

 

1.1 Baneunderlag 

Baneunderlaget skal bestå hovedsageligt af jord, grus og sand afhængig af banens naturlige beliggenhed. 

Det er tilladt at have sektioner med asfalt, beton eller lignende materiale på baneforløbet. Dog må disse ikke 

laves i forbindelse med nyetablering. 

 

1.2 Banebredde og længde - maxibane 

Banen skal være mindst 1.000 m og højst 2.000 m lang. Ved internationale løb mindst 1.500 m. 

Benyttes banen alene til almindelig træning uden samlet start, kan længden dog i visse tilfælde tillades at 

være mindre end 1.000 m. 

Banen skal overalt være mindst 5 m bred. 

 

1.3 Banens forløb 

Banen skal være bygget op således, at den ikke kan forvolde unødig fare for kørere, officials eller tilskuere.  

Banens forløb skal være afmærket med kantmarkeringer, (UFO/Acerbis) el.lign., jordvolde, plaststrimmel 

eller lignende på en sådan måde, at der ikke kan opstå tvivl om køreretning eller sideværts afgrænsning.  

. Plastpæle må anvendes, hvis de er af splintfrit materiale. Pælene skal nemt kunne vælte ved påkørsel, dvs. 

må kun være 10-15cm nedgravet og må aldrig pege mod kørselsretningen.  

Afstanden mellem banespor skal være mindst 3 m. Denne afstand kan bruges til etablering af sikkerhedszone 

bestående af eksempelvis en jordvold af ca. en 1 meters højde. Kan dette ikke overholdes, skal der etableres 

et hegn på minimum 1 m i højden med langsgående brædder eller lægter, eller med plader, på begge sider. 

Vejledning: 

Hvor banebredden er mindre end 5 m, må sideafgrænsningen ikke have stejlere sider, end at der i en 

højde af 1 m over banelegemet er en fribredde på mindst 7 m, som vist i nedenstående skitser. Frihøjde 

over banelegemet skal være mindst 3 m. 
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Fra januar 2024 skal alle hegn dog være beklædt med plader. Der skal min. være 50 cm fra 

sikkerhedsafspærring til baneafmærkning. 

Oplagte sving må ikke forekomme på steder, hvor der er risiko for, at de kan virke som "springrampe" til en 

anden banestrækning med evt. sammenstød til følge.  

Dybe grøfter eller vandhuller, der ligger nær banespor, skal sikres med sikkerhedsafspærring såsom jordvold 

eller rækværk. Der skal være min. 50 cm fra banespor til sikkerhedsafspærring.  

 

Det er ikke tilladt at lave flersporede baneforløb. 

 

 

Banen skal være indrettet således, at der ikke opnås større gennemsnitshastighed end 65 km/t (udregnes 

efter flg. formel: 3,6 x banelængde i m:omgangstid i sek.).  

Der skal være truffet fornødne foranstaltninger til begrænsning af eventuel støvplage.  

Det er vigtigt, at der er tydelig skiltning til kørselsretning, ind- og udkørsel til reparationsområdet samt 

udkørsel fra banen. 

 

1.3.1 Startfeltet og startbommen 

Startfeltets bredde skal være mindst 1 m pr. startende solocykel + 1 m i hver side af første startrække eller 2 

m pr. startende quad/sidevognscykel + 1 m i hver side af første startrække.  Styrets ender må ikke rage udover 

den tilladte plads. 

Til internationale stævner samt alle DM-stævner for solo skal der være plads til solocykler og quad sidevogn 

iht. baneklassificeringen, som findes på næstsidste side i denne håndbog. Der kan gives tilladelse til 2 

startrækker bag bommen.  

For markering af startfeltets bageste begrænsning skal der forefindes en mindst 10 cm høj kant, i en afstand 

af 3 m fra det nærmeste punkt af den udløste startanordning. Ved brug af startriste behøver bagkanten ikke 

at være 10 cm høj, men den skal være tydeligt markeret.  

Startbommen skal være tværgående og falde ind mod køreren, når den udløses. Minimumshøjden på 

startbommen skal være 50 cm og der skal være en tværstiver/plade midt i startbøjlen. 

Modfaldende startbom må maximalt være på 80 grader. 

Vejledning: 

Såfremt der er dobbelthop, skal afstanden mellem toppene være min. 8 m, højden min. 1,5 m - max. 3 m 

målt fra bunden ved op- og nedkørsel. Mellem hoppene må der max. være 1 m fra bund til top. Endvidere 

må opkørslen på sidste hop ikke være stejl (ca. 60 grader).  

Grøfter der ligger langs med banespor må max. være 1 m dybe og skal have 60 grader skrå sider. 
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Startbommen skal være udført i en så kraftig konstruktion, at den kan holde til påkørsel ved tyvstart. Der skal 

altid benyttes en mekanisk startanordning. Udløsermekanismen skal være skjult for kørerne. 

 

 

 

 

 

Billeder: SVEMO.                         

 

 

 

1.3.2 Startriste 

Det er tilladt at anlægge startriste bagved startbommen. 

Ristene må maksimalt være 220 cm lange og 95 cm brede, så der er plads til et mellemrum mellem de enkelte 

riste. 

Metalnettet skal være udformet af strækmetal og have en maskestørrelse på 43x15, ribbebredde 4 mm og 

tykkelse 3 mm.  

Ristene skal være understøttet forsvarligt, så de ikke er fjedrende. 

Startbommen skal kunne falde frit ned foran ristene, på en måde, så de ikke slår op igen. 

 

Vejledning: 

Om muligt skal der være udsyn fra tællerhus til start, så tidtagerne kan se fra tællerhuset, når bommen 

falder. 
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1.3.3 Starten 

Længden på starten skal være minimum 70 m og må ikke overstige 125 m til første sving. 

Indsnævringsgraden af startfeltet skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig og må højst være 1:3, dvs. højst 1 

m indsnævring for hver 3 m i kørselsretningen. Indsnævringen skal hovedsaligt ske i modsatte side af 1. svings 

kørselsretning. 

Startområdet skal være plant og have et ensartet underlag. 

 

Vejledning: 

Startsving 

Startsvinget bør være udformet som et stort bredt sving med stor åbning på minimum 20 m mellem 

banemarkering.  

 

Skrå startbom 

Det er tilladt at lave en startbom, som står skråt på startstrækningen, som vist på tegningen nedenfor til 

højre. Bommen må max stå 3 grader skråt på starten, hvilket giver motorcyklen længst ude i den ene 

side (venstre side på tegningen) en placering 2 meter længere fremme end motorcyklen længst til den 

anden side (højre side på tegningen) på en 45 meter bred bom. 

Den inderste stiplede linje viser minimumsmålet på indersvinget. De stiplede linjer er forslag til, hvordan 

svinget kan også være – og der kan også laves andre mål, så længe minimumsmålet overholdes. Svinget 

må også gerne gå til højre i stedet for til venstre som på tegningen.  
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1.4 Konstruktion af hop  

 

 

                   Opkørsel   Nedkørsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning ovenfor: SVEMO. Tegning nedenfor: FFM. 

Vejledning:  

Kassehop 

Formen på et plateauhop/kassehop er, at opkørslen er mere kort og spids sammenlignet med 

nedkørslen, som er længere og mere flad. Opkørslens afsæt skal være i samme niveau som nedkørslens 

begyndelse. Opkørslen skal gerne være formet, så kørerne letter fra opkørslens højeste niveau, og ikke 

halvvejs. 
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Spidshop (single hop) 

 

  

 

Vejledning:  

Det neutrale spidshop kendetegnes ved samme vinkler og længder på opkørsel og nedkørsel (Eksempel 

”Hop 4”). Dertil kan spidshop være målrettet som hastighedsøgende- eller fartreducerende spidshop. 

Dette afhænger af om opkørslens og nedkørslens længder og vinkler, samt banens forløb og 

spidshoppets placering i baneforløbet. Spidshop med lange og blødvinklet nedkørsler kendetegnes som 

hastighedsøgende spidshop (eksempel ”Hop 8”). Meget skarpe, korte og spidse op- og nedkørsler kan 

forekomme ved en type spidshop, hvilket kendetegnes som meget fartreducerende (også kaldet 

stophop). Se eksempler på forskellige typer af spidshop nedenfor.  
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Waves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning: SVEMO. 

Vejledning: 

Ingen begrænsning i forhold til antallet af ”Waves” i sektionen. Formålet med Waves-sektioner er, at 

forskellige rytme- og hop-kombinationer vil opstå blandt et bredt udvalg af kørerniveauer. Højde og 

længde på de enkelte Waves kan variere alt efter banen terræn og forløb, men højden og længden på de 

enkelte Waves bør være i samme niveau hele vejen igennem Waves-sektionen.  
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Step-op-, step-over- og step-down 

 

 

 

 

Step op 

Vejledning: 

Et step-op (trappe-op) hop, step-over hop og step-down (trappe-ned) hop kendetegnes ved, at opkørsel 

og nedkørsel er i forskellige niveauer. Et step-down hoppes oppefra og ned i niveau, hvorimod et step 

op- og step-over hop hoppes nedefra og op i niveau. Op- og nedkørslernes længde og vinkler varierer 

efter banens terræn og forløb (forskellige eksempler gives nedenfor).  
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Step over 
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Step down 
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Dobbelthop 

 

 

 

 

 

 

  

Vejledning: 

Et dobbelthop kan minde om to waves efterfulgt af hinanden. Forskellen opstår i, at opkørslen er mere 

spids og kan være lidt højere i niveau end nedkørslen, som er mere rundformet med henblik på en 

blød og let landing. Opkørslen bør formes så hele opkørslen benyttes og kørerne først letter fra toppen 

af opkørslen, og ikke halvvejs oppe ad opkørslen. Er dette tilfældet, da er opkørslen for rundformet.  
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1.5 Op- og nedkørsler 

Det er vigtigt, at nedkørslerne til hop er synligt bredere end opkørslerne, og at både op- og nedkørsler er 

synligt markerede.  

 

   Korrekte opkørsler 

 

   

Korrekte nedkørsler 

  

Vejledning: 

Det tilstræbes, at nedkørslerne er 1 meter bredere end opkørslerne.  
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1.6 Konstruktion af sving   

Svingene skal udformes med en bredde, så der med fordel kan køres i inder- og ydersving og åbne mulighed 

for evt. hop i indersving, samt en ydervold der gør, at man ikke kan køre ud af svinget og over i sideløbende 

banespor. Evt. opsættes sikkerhedsnet/-hegn. 

Oplagte sving må ikke forekomme på steder, hvor der er risiko for, at de kan virke som "springrampe" til en 

anden banestrækning med evt. sammenstød til følge.   
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1.7 Målområde 

Mållinjen skal være tydeligt markeret med tydelige sort/hvid-ternede skilte. Disse placeres overfor hinanden, 

vinkelret på banen, og skal være minimum 1 meter høje og 15 cm brede. Skiltene skal være placeret 50-60 

cm efter den nedgravede transponderslynge.  

 

Der skal endvidere gøres plads til at tidtageren kan flage heatet af på samme linje.  

Der placeres et ur ved målområdet, gerne rødt digital, der viser heatets tidsforløb til kørerne. 

Fra mållinjen og i kørselsretning skal der gældende fra januar 2024 være mindst 20 meter indtil og hvis banens 

forløb efterfølges af et sving (se billedet på næste side). Der måles fra mållinjen og til begyndelsen af 

indersvinget. 

Er det samtidig et publikumsområde, henvises der til PUBLIKUM, - publikumsområde/afskærmning længere 

fremme i denne bog. 

 

 

 

 

Vejledning: 

Skiltene kan suppleres med en målport.  
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Målport 

 

Honda Park, Randers Motor Sport. Foto: SB Media.  
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1.8 Vedligeholdelse af bane 

Banen skal løbende vedligeholdes, dels for at sikre at den hele tiden overholder DMU’s Almene Reglement 

samt Motocrossreglementet, herunder banesyn og banesynsgodkendelsen, for at sikre kørernes sikkerhed 

på banen – men også for at give køerne en god oplevelse og et passende træningsmiljø.  

  

 1.9 Klargøring til løb 

Der skal under stævner være placeret ildslukningsmateriel (mindst ét stk. pulverslukker á minimum 6 kg.), 

samt frigørelsesværktøj (koben, nedstryger og boltsaks) i første sving efter starten.  

 

 

  

Vejledning: 

Det kan være en god idé, at klubbens bestyrelse nedsætter et fast baneudvalg, som kender banelegemet 

samt reglementet godt, og som kan betjene vedligeholdelsesmaterialet. Baneudvalget kan fx bestå af en 

gruppe på 2-5 personer (gerne inkl. et bestyrelsesmedlem). Formålet er, at det er en fast gruppe 

personer, som håndterer udformning, vedligeholdelse og vanding af banen. Dette baneudvalg bør 

gennemlæse denne DMU MX Banehåndbog med henblik på den bedste forståelse for regler, vilkår og 

udformning samt vedligeholdelse af klubbens bane(r). Det faste baneudvalg vil yderligere bidrage til faste 

procedurer (aftales internt i baneudvalget) i forhold til hvem, hvad og hvornår af udformning og 

vedligeholdelse af bane(r), hvorved forvirring, misforståelser og konflikter i klubben kan undgås. 

Vejledning: 

Klargøring og reparation af banelegemet foretages i god tid og holdes konstant vedlige indtil og på 

løbsdagen. Rettidig forberedelse skal sikre, at der ved fx større opbygninger eller reparation af hop, ikke 

findes store mængder materialer, der har ikke har nået at sætte sig, og som derved efterlader 

bløde/farlige op- og nedkørsler. 

Bearbejdning af banen med maskiner eller andet materiel skal være afsluttet inden påbegyndelsen af 

tidskvallen, således at banens karakter ikke ved en sådan senere bearbejdning ændres inden løbets start 

eller mellem heatene (startsvinget undtaget). 
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1.10 Flagzoner 

Flagzoner er en hjælp til flagofficials i forbindelse med løb, så de kan skelne grænsen mellem særlig fare og 

almindelig agtpågivenhed. 

De opmålte flagzoner skal være markeret med røde markeringspæle og målene skal være påtegnet 

banesynsrapporten. 

 

 

1.11 Elektronisk flagning 

Ved daglig træning kan flagofficials og gult flag ved farlige hop og sving være erstattet af elektronisk lys- og 

lydsignal. Lyssignalet er placeret foran hop og sving. Lyssignalet erstatter det gule flag, og svarer 

reglementsmæssigt til beskrivelsen af ”gult svingende flag”. Elektroniske flagsystemer af enhver art skal 

godkendes af SK før ibrugtagning..  
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1.12 Reparationsområde 

Ind- og udkørsler til området skal være placeret så der ikke opstår fare ved ind og udkørsel til området. 

Ligeledes skal der være rigeligt plads i det indhegnede område for reparationer og brilleskift mv. under heat. 

Chikaner kan placeres ved indkørslen til reparationsområdet for at nedbringe farten hos de kørere, der er på 

vej ind i området. 

 

 

Med sort: reparationsområde. Den røde firkant: mekanikerområde til skiltevisning.  
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Nedenfor: hhv. ind- og udkørsel til og fra reparationsområde. Motorcykel Clubben Svendborg. 
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Det er vigtigt, at der er tydelig skiltning til ind- og udkørsel til reparationsområdet – fx med skilte som vist 

her: 

 

I reparationsområdet skal der under løb forefindes brandslukningsmateriale og resultatskærme til 

mekanikere /hjælpere og kørere. 

 

1.13 Ventezone  

Ved indkørslen til startfeltet skal der indrettes en ventezone. Denne zone benyttes som opstillingsbås for 

indkørsel til startfeltet. 

Længde skal være mindst 1 ¼m pr. deltager som banens startfelt er godkendt til. Bredden skal være mindst 

3m. Ventezonen skal være indhegnet med hegn i 1-1,3 m højde. Den kan have én eller to åbninger, som skal 

kunne kontrolleres i forbindelse med kørernes ind- og udgang.  

Ventezonen skal kunne indeholde 40 solomaskiner samt 2 reserver i solo. I tilfælde af sidevogn skal 

ventezonen kunne indeholde 20 maskiner og 2 reserver. I tilfælde af quad skal ventezonen kunne indeholde 

30 maskiner og 2 reserver.  

I alle tilfælde skal pladserne være nummererede. En nummerrække anbringes begyndende med nr. 1 

nærmest banen. Afstanden mellem numrene skal være mindst 1 ¼ m. 

Ved indkørslen opsættes en stander, hvis højde er mindst 2 m. På standeren anbringes et tydeligt ur og under 

dette en tavle, hvis bredde er mindst 30 cm og højde mindst 20 cm, og som skal være funktionel i alt slags 

vejr.  

Der skal være minimum en pulverslukker på min. 6 kg. 

Der skal være en miljømåtte til rådighed ved tankning. 

Tobaksrygning er forbudt, hvilket skal fremgå ved skiltning.  

Toilet skal forefindes i ventezonen eller i relativ nærhed. 

 

1.14 Ryttergård     

Motorcykelkørsel, bortset fra kørsel til og fra banen i langsomt tempo, er forbudt. Al kørsel på pitbikes er 

forbudt, undtagen i de tilfælde, hvor pitbikes skal på banen til løb. 
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Ildslukker (min. 6 kg pulverslukker) skal forefindes i ryttergården, på et under instruktionsmødet bekendt-

gjort sted. 

Der skal på et synligt sted være opslået orientering om banegodkendelse og miljøstationens placering.  

 

 

  

Vejledning: 

Ryttergården bør befinde sig i nærheden af banen og have tilkørsel direkte til startfeltet. Ryttergården 

skal være indrettet hensigtsmæssigt med plads til teknisk kontrol, med zone for kørere der afventer 

fremkørsel til start og evt. med plads for brændstofpåfyldning. Den skal være udstyret med passende 

sanitære installationer, herunder toiletter i rimelig standard. 

Information om træningsdage, tider, klasseinddeling og træningsgebyr bør være opslået på et synligt 

sted.  
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2 MICROBANER 
 

Der gælder særlige bestemmelser for udformningen af microbaner.  

Banelængde min. 350 m, max 1000 m. Banebredde min. 4 meter hele vejen rundt.  

Banens forløb skal være afmærket med kantmarkeringer, UFO/Acerbis el.lign., jordvolde, plaststrimmel eller 

lignende på en sådan måde, at der ikke kan opstå tvivl om køreretning eller sideværts afgrænsning. Det skal 

være tydeligt, hvor banesporet går. Plastpæle må anvendes, hvis de er af splintfrit materiale. Pælene skal 

nemt kunne vælte ved påkørsel, dvs. må kun være 10-15cm nedgravet og må aldrig pege mod 

kørselsretningen.  

Hvor der er risiko for at køre uden for banen og komme over i et andet spor, opsættes et hegn. Hegn er kun 
tilladt min. 0,5 meter fra banesporets afmærkning. Det er fra januar 2024 ikke tilladt at anvende grovmasket 
hegn af typen ”snehegn”.  

Startstrækningen skal være minimum 20 meter, og må ikke overstige 50 meter til første sving. ”Startsvinget” 
skal være ”blødt”.  

Sving skal udformes med en bredde, så der med fordel kan køres i inder- og ydersving og åbne mulighed for 

evt. hop i indersving, samt en ydervold der gør, at man ikke kan køre ud af svinget og over i sideløbende 

banespor. Evt. opsættes sikkerhedsnet/-hegn. 

Oplagte sving må ikke forekomme på steder, hvor der er risiko for, at de kan virke som "springrampe" til en 

anden banestrækning med evt. sammenstød til følge.   

Hop må ikke være med for stejle op- og nedkørsler, og op- og nedkørsler skal være tilpas afrundede. 

Langsider må max. være 50 meter og skal afsluttes med et min. 45 graders sving. Langsiderne må ikke 
afsluttes med hop.  

 Områder med små afrundede Waves er tilladt.  

Plateau/kassehop er tilladt, når de afsluttes med afrundede/flade nedkørsler.  

Step-up, step-over- og step-downs er ikke tilladt på en microbane. 

Startfeltets bredde skal minimum være 2 meter + 1 meter pr. startende solocykel. Startbom (enkeltbomme) 
skal anvendes til løb og skal falde ind mod kørerne. Der skal være plads til 12 startende (= min. 14 m). Hvis 
der kan startes i to rækker, skal dette fremgå af banegodkendelsen (OBS: en microbane kan til løb være 
godkendt til flere kørere end det antal startbomme, der er til rådighed). Startbommens højde skal maximalt 
være 0,3 meter, og desuden have en blokering der forhindrer, at bommen rejses til mere end 80° ved 
påkørsel. Såfremt starten har to rækker startende kørere, skal første række være fyldt op, før anden række 
påbegyndes. Der skal altid benyttes en mekanisk startanordning.  

Vejledning:  

Waves skal være i samme niveau hele vejen igennem Waves-sektionen.  

Ved dobbelthop er minimumsafstanden på 3 meter- og maximalt 4 meter mellem toppene, samt højde 

mellem top og bund på maximalt 0,8 meter. 
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3 AFKORTET STOR BANE 
 

Banens længde må ikke overstige 1000 meter og skal minimum være 400 meter.  

For banens forløb og øvrigt udstyr, henvises til afsnittet omkring maxibanen. 

Hvor banen benyttes til løbsafvikling for microklasserne, skal op- og nedkørsler på hop tilpasses, således at 

de er tilpas afrundede og ikke for stejle.  

Der hvor banen afkortes, skal det fremgå tydeligt ved afmærkning, pile, plaststrimmel, flag, jordvold eller 

lignende, således at kørerne ikke er i tvivl om banens videre forløb. 

Det skal fremgå af banegodkendelsen, hvor mange kørere der må være på banen samtidig ifm. heatafvikling.  

Køres på afkortet stor bane, skal dette kunne læses i tillægsreglerne til det pågældende løb.  

Alle afkortede baner skal godkendes ved banesyn. 
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4 SIKKERHED  

 

4.1 Sikkerhedsskilt 

Ved enhver bane skal der være opstillet sikkerhedsskilte som vist nedenfor: 

 

Eksempel på sikkerhedsskilt hos Aalborg Motor Klub 
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4.2 Adgang Forbudt-skilte 

Der skal altid være opsat Adgang Forbudt skilte på alle tilkørselsveje og adgangsmuligheder til bane- og 

ryttergårdsanlæg (se s. 37). 

 

4.3 Flagposter  

Samtlige flagposter skal være nummereret. Tallene skal være let læselige. Nr. 1 på første flagpost efter start 

i køreretningen.  

Hvis det er muligt, skal flagposter placeres 2 meter fra kanten af banesporet. Placeres de nærmere, skal det 

vurderes om det er sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til kørernes retning og evt. hastighed. 

De kan konstrueres på forskellige måder, og skal beskytte flagofficials så godt som muligt.  

Flagposten skal placeres så tidligt på hoppet som muligt og samtidig have gode udsigtsforhold til nedkørslen 

og det efterfølgende baneforløb. Flagposten skal samtidig placeres således at køreren har nemt ved at se når 

flagofficials signalerer. 

 

 

Officials i flagposterne skal primært have deres opmærksomhed rettet fremad banen, det vil sige på de 

efterfølgende flagzoner i kørselsretningen. Dog skal flagofficialen kunne orientere sig 180 grader, både mod 

og med kørselsretningen.  
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4.4 Afskærmning  

Halmballer eller rockwool i plastikindpakning, eller andre stødabsorberende materialer der kan beskytte 

køreren imod fare, skal placeres omkring ting som, stolper, broer, mur og vandingsanlæg. 

 

4.5 Banemarkering, skiltning og afspærring mellem banespor 

Banespor skal være tydeligt markeret i begge sider af enten naturlig overgang til græs, jordvold eller 

godkendte markeringspæle, som ikke er til fare for kørerne under kørsel.  

Pælene på billedet nedenfor til venstre kan ikke anbefales, da kørerne kan komme til skade på dem, hvis de 

rammer dem. Jordvolden på billedet til højre er en bedre løsning, da den ikke er til fare for kørerne. 

       

Billede nedenfor til venstre: Banemarkeringspæle (acerbis). Til højre: manglende banemarkering og afstand 

til hegn, som kørerne kan komme til skade på. 

    

Billede nedenfor: Et eksempel på, at banens forløb markeres af en jordvold med afstand til hegn.  
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Steder på banen hvor der er fare for, at man kan risikere at køre over i sideløbende modsatte spor, samt ved 

en afstand på mindre end 3 meter imellem banespor, bør der mellem sporene etableres en afspærring i form 

af en lodret jordvold eller sikkerhedshegn/net i en højde på minimum 1,20 meter over baneniveau. 

Igen må afspærringen ikke udformes på en måde eller bestå af et materiale, som kan være til skade for 

kørerne. Metalhegnet på billedet nedenfor er et eksempel på, hvordan det ikke skal gøres, da det vil kunne 

udgøre en fare for kørere, som rammer det. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ovenfor: et eksempel på hvad der ikke kan godkendes. 
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4.6 Vanding 

En motocrossbane bør have en velfungerende vandingsanordning. 

En velfungerende vandingsanordning er nødvendigt for at undgå støvdannelse. Det kan for eksempel være 

sprinkler, tankvogn/vandvogn, vandslanger eller brandslanger. 

Sprinklere eller vandudtag på selve baneanlægget skal placeres så de ikke udgør en fare, ellers skal de pakkes 

forsvarligt ind i beskyttende materiale. Se evt. under afskærmning.  

Klubben skal desuden have materiel til præparering af banen, herunder på dagen under motorløb. 

 
 

4.7 Samaritter 

Der skal være minimum det antal samaritterposter på banen, som banegodkendelsen foreskriver. 

Samaritterposter skal så vidt muligt placeres, så de har et godt overblik over banens forløb og flagposter. 

 

 

  



36 
 

5 PUBLIKUM 

 

5.1 Publikumsområde 

Publikum må kun opholde sig i bestemte/anviste områder. Disse områder skal være tydeligt afmærket af et 

hegn og med skilte, som viser hvor færdsel ikke er tilladt for publikum, som vist her nedenfor. 

Der skal altid være opsat Adgang Forbudt skilte på alle tilkørselsveje og adgangsmuligheder til bane- og 

ryttergårdsanlæg. 
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5.2 Afskærmning  

Banesporet skal være afspærret således, at det er tydeligt for publikum at se, at de ikke har adgang til 

banesporet. 

Der skal senest i januar 2024 være et hegn på minimum en meter i højden, som beskytter publikum,og som 

er placeret med afstand til det hegn/jordvold, som skal fange kørerne, hvis de kører ud af banesporet. 

 

 

Afspærringen langs banelegemets ydre afgrænsning, samt tilskuerafspærringen, skal være forsynet med en 

låge eller lignende, som tillader redningskøretøjers adgang til selve banelegemet.Afstanden mellem 

afspærringen langs banelegemets ydre afgrænsning og tilskuerafspærringen skal være mindst 3 meter langs 

lige banestrækninger. 

 

Befinder publikum sig minimum 2 meter over banesporet, kan sikkerhedsafstand imellem banesporet og 

afspærring mindskes til 2 meter. 

Der kan etableres en voldgrav mellem banesporet og afskærmningen, som sikrer, at kørerne ikke rammer 

byggehegn el.lign. og at motorcyklerne ikke kan ramme publikum.  



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo større (højere og længere) et hop er, jo mere skal sikkerhedszonen udvides – se også billedet herunder, 

hvor det med grå striber er markeret, at publikumsafspærringen ”trækkes tilbage” fra et stort hop. 

 

Tegninger: FFM. 

 

I sving skal afstanden mellem afspærringen langs banelegemets ydre afgrænsning og tilskuerafspærringen 

være min. 6 meter. 

Banesynsmanden kan forlange en sikkerhedsafstand på mere end 6 meter, hvis han finder det nødvendigt 

for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for publikum. 
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Billeder: SVEMO. 
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6 MILJØ 

 

6.1 Miljøgodkendelse 

Den gældende miljøgodkendelse skal hænge synligt i klubhuset. 

 

6.2 Miljøstation 

Der skal være skiltet med miljøstationens placering, så den er let at finde. Miljøstationen skal altid være 

tilgængelig ved træning og løb. 

 

 

Billeder: SVEMO. 

 

6.3 Vaskepladser  

Der skal være skiltet med vaskeplads, så den er let at finde. Det skal fremgå af banesynsrapporten, hvor 

mange rensere/vandudtag der findes på vaskepladsen.  

Derudover skal bestemmelserne i Alment Reglement, B.5.2 Vaskepladser og B.5.3 Vaskepladsens indretning, 

følges. 
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Billeder: SVEMO. 

 

6.4 Lydmåling 

Klubben skal stille et område til rådighed til en lydmåler, og klubben skal inden et løb have bestemt hvilket 

område, lydmåleren skal bruge. Her er det vigtigt at bemærke, at distancen fra mikrofonen til en 

lydreflekterende bygning, eller anden lydreflekterende foranstaltning, skal være mindst 10 meter (jf. Alment 

Reglement B.5.5.7). 
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7 BANESYN 

 

7.1 Frekvens og gyldighed 
 

Alle baner skal synes minimum én gang årligt. Hvis muligt, skal banesynet være udført senest 14 dage inden 

klubbens første løb, herunder også klubmesterskab, dog senest 31. juli. 

En banegodkendelse gælder for løbende år plus hele det kommende år, forudsat at der ikke ændres på 

banen. Det vil sige, at en banegodkendelse, som fx er udstedt d. 1. juni 2021, udløber d. 31. december 2022. 

Foretages der væsentlige ændringer på banen, skal der foretages et nyt banesyn. Med væsentlige ændringer 

menes fx ændret kørselsretning samt ændringer på banens forløb og udformning af hop og sving. 

En banegodkendelse ophører, hvis klubbens medlemskab af DMU ophører. 

 

7.2 Aftale med banesynsmand 
 

Inden sæsonen starter, sender DMU’s kontor en mail til alle klubber med information om banesyn. I denne 

mail findes en oversigt over, hvilke banesynsfolk, der syner de forskellige baner. 

Banesynsmanden kontakter klubben i god tid inden første løb for en aftale om tidspunkt til banesyn. 

 

7.3 Klubbens forberedelse inden banesyn 

 

Banen skal stå klar/færdig. Det vil sige, at eventuelle ombygninger skal være afsluttede. Der skal være ryddet 

og god orden på baneanlægget. Buske og træner langs banesporet skal være beskåret inden banesynet. 

 

Det reglementerede sikkerhedsudstyr skal være til stede, tilgængeligt, og skal tjekkes forinden banesynet. 

Det er til enhver tid klubbens ansvar at overholde myndighedernes krav, herunder også fx godkendelse af 

pulverslukkere. 

 

Klubben skal have følgende dokumenter klar til banesynet: 

• Miljøgodkendelse 

• Beredskabsplan 

• DMU’s kriseberedskabsplan og klubbens egen kriseberedskabsplan 

• Uheldsregistrering 

• Dokumentation for godkendelse af broer og tunneller  
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Eksempel på uheldsregistrering i Holstebro Moto Cross Club 

 

7.4 Selve banesynet 
 

Ved banesynet skal der være en kørerrepræsentant eller alternativt en aktiv kører på A/B-niveau til stede 

sammen med formanden eller næstformanden under hele banesynet. 

Ved banesynet skal flag, frigørelsesværktøj, brandmateriel, ur til ventezone, nedtællingsur, lydmåler, 

beredskabsplan, DMU’s kriseberedskabsplan, miljøgodkendelse, samt uheldsregistrering være tilgængelig og 

fremvises. 

Derudover skal der være en banetegning med indtegning af hop og markering af faste flagposter, 

samaritplaceringer ved løb, ambulancevej ind på baneområdet samt hvor der er opstillet brandmateriel. 
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Eksempel på banetegning i Herning Motocross  

 

Ambulancen skal have fri frakørsel fra banen til offentlig vej, og der skal findes en oversigt, hvor 

ambulancevejene er tegnet ind – se billedet nedenfor. Der skal være frie køreveje i ryttergården. 

 

Oversigt over ambulanceveje til og fra Dallbanen 
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Banesynsmanden går banen rundt og opmåler banens længde ved hjælp af et målehjul. 

Røde pæle til markering af flagzoner efterses og om nødvendigt males de med spraymaling, hvis de er falmet. 

Rækværket omkring banen skal ligeledes efterses, både for skader, men også for råd m.v. som kan betyde, 

at hegnet let kan falde sammen. 

 

7.5 Fejl og mangler 

Hvis der er væsentlige fejl og mangler, kan DMU’s banesynsmand i værste tilfælde lukke banen og gøre krav 

på et nyt banesyn inden ibrugtagning af banen til træning og løb. Klubben kontakter igen banesynsmanden 

for nyt banesyn, når fejl og mangler er udbedret. 

Ved mindre fejl og mangler kan der aftales, at der fremsendes dokumentation i form af billeder af de 

udbedrede fejl og mangler, hvorefter klubben vil modtage den godkendte banesynsrapport. 

 

7.6 Sådan udfyldes banesynsrapporten  

Banesynsrapporten er en excelfil med afkrydsningsfelter og tekstfelter, som udfyldes af banesynsmanden. 

Det er vigtigt, at alle relevante felter af rapporten udfyldes. Nederst er der nogle linjer med plads til at skrive 

kommentarer, fx til områder som bør udbedres, eller som klubben bør være opmærksom på. 

Når banegodkendelsen er udarbejdet, uploader banesynsmanden filen til sin dropboksmappe og sender 

godkendelsen som pdf-fil til klubben. 

Herefter sørger kontoret for at lægge rapporten på dmusport.dk, hvor banegodkendelser for alle DMU-baner 

ligger offentligt tilgængelige. 

Kontoret sørger også for at sende en faktura til klubben for banesynet. Beløbet på fakturaen afhænger af 

klubbens antal af baner.  

I tilfælde af, at en bane ikke kan godkendes ved første banesyn, skal der stadig udfyldes en banesynsrapport. 

Det skal fremgå af denne, hvilke ændringer der skal til og krav der skal opfyldes for, at banen kan opnå 

godkendelse.  
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8 GODKENDELSE AF BROER OG TUNNELLER 
 

DMU’s banesynsfolk har ikke mulighed for at syne eller godkende broer og tunneller på klubbernes 

baneanlæg. Det er klubbens eget ansvar at sørge for, at disse installationer er i orden, jf. Alment Reglement 

5.3. 

 

5.3.Klubbens ansvar  

Ansvaret for vedligeholdelsen af banen, banens bygninger og installationer påhviler klubbens bestyrelse. Ved 

DMU’s banesyn kan åbenlyse forsømmelser påtales og udbedringsløsning aftales. Ved tvister om (herunder 

broer og tunneller) og installationers stand, kan godkendelse af myndighederne kræves. Klubben er til enhver 

tid ansvarlig for at overholde miljøgodkendelsen for anlægget og ved ikke permanente baner at overholde 

alle miljøforhold. 

 

Banesynsfolkene skal være meget opmærksomme på, at der skal være en beskyttende afskærmning, som 

hindrer køreren i at køre uden for banen og falde ned i publikum, official og andre, som befinder sig på vejen 

til og fra tunnelen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På de to øverste billeder er der ingen afskærmning, og installationen kan derfor ikke godkendes. På det 
nederste billede ses et eksempel på korrekt afskærmning. 
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9 KLASSIFICERING AF BANE 

 

Alle maxibaner klassificeres i henhold til DMU MX baneklassificeringen, som blev introduceret i 2018.  

Med baneklassificeringen opdeles banerne i A-, B- og C-baner alt efter standard og kapacitet. Der skal 

opfyldes nogle bestemte krav, for at banen kan opnå en bestemt klassificering. Samtidig giver hver af de tre 

klassificeringer adgang til afholdelse af nogle bestemte typer løb.  

Det er banesynsmanden, som i forbindelse med banegodkendelse klassificerer banen.  

På næste side er indsat baneklassificeringen gældende pr. 1/1-2020.  
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Senest opdateret: marts 2021. 

SK Motocross 


