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DMU´s Mission

DMU vil være den førende og favnende organisation for 
motorcykelsport og powerboat sport i Danmark.

DMU skal fremme og udvikle motorcykelsport og powerboat sport, på 
alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, 
instruktører, officials og klubber.

DMU skal fremme MC Touring i Danmark ved at samarbejde med MC 
Touring foreninger
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I DMU…. 

…udviser vi gensidig respekt og tillid mellem alle involverede

…arbejder vi med Good Governance i hele organisationen

…er fairness, sammenhold og åbenhed gennemgående i alle processer

…fokuserer vi på sikkerheden for alle involverede

…værner vi om miljøet

…er vi synlige, dynamiske, udviklende, effektive og troværdige

…fokuserer vi på en høj sportslig standard, og trivsel for alle aktive på    
alle niveauer

DMU´s Værdier  RESPEKT  - ANSVAR - SAMMENHOLD
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DMU´s Vision

Vi er SYNLIGE
DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykelsport og powerboat
sport, og fremstår som den synlige repræsentant herfor på landsplan

Vi er DYNAMISKE
DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig 
organisation

Vi er UDVIKLENDE
DMU vil udvikle motorsportens bredde, talenter og elite i 
samarbejde med klubber og medlemmer samt ud fra nye nationale 
og internationale tendenser



Medlemsstatistik 
og 

Resultat af spørgeskema til 
klubber og aktive
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DMU Medlemsudvikling 2018 – 2019 (DIF data)
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Spørgeskema Oktober 2021 – Klubberne 42 besvarelser
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Spørgeskema Oktober 2021 – Medlemmer 1.263 besvarelser
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DMU´s Strategiske Spor 2022 – 2025 UDKAST
Spor 1. 
Vi vil styrke og udvikle 
DMU’s medlemsklubber

Spor 3. 
Vi vil øge antallet af 
køretimer og bidrage til 
mere bæredygtige 
idrætsevents

Spor 2. 
Vi vil markedsføre 
Motorsport som 
familiesport

Spor 4. 
Vi vil øge sikkerheden og 
forståelsen af vigtigheden 
for sikkerhed i alle 
sportsgrene

Målsætninger:
Vi vil udvikle DMU´s 
organisation og klubber ved 
at fokusere på følgende 
målsætninger:
• Kompetenceudvikling af 

frivillige.
• Udvikling af klubber og 

klubbestyrelser.
• Stille køreklart materiel 

til rådighed for nye 
medlemmer.

• Fastholdelse af 
medlemmer.

Målsætning:
Kendskabet til motorsport i 
den brede danske befolkning 
er simpelthen for lille. 
Med styrket lokal 
markedsføring i samarbejde 
med klubberne, skal 
kendskabet til motorsport 
og dens kvaliteter forøges.

Målsætninger:
• Ingen fatale uheld for 

officials, hjælpere eller 
publikum.

• Færrest muligt fatale 
uheld for kørerne. 

• Kompetenceløft for alle 
involverede i DMU´s 
aktiviteter, for dermed at 
minimere risikoen for 
uheld.

• At der tages et forøget 
ejerskab hos kørerne 
omkring vigtigheden af 
at undgå uhelds på 
banerne.

Målsætninger:
• Vi vil øge antal udnyttede 

timer på de permanente 
baneanlæg. 

• Vi vil dokumentere en 
positiv udvikling i 
miljøbelastningen i 
perioden 2022-2025. 




