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Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

Møde:  07-2021, Teams 
Mødedato:  14-10-2021 
Til stede:   Ole Hansen (OH),  Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB), Anders Johansen (AJ),   

Brian Berthelsen (BB), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jan Eriksen (JE) 
Afbud:  Mikael Mølgaard (MM), Søren Normann Andersen (SNA),  
Referent:  Jørgen Bitsch 
Dato:  14-10-2021 

____________________________________________________________________________ 
 

1. Nyt fra Formanden og Sekretariatet  
 DIF 

Der har været afholdt et godt og konstruktivt møde med DIF´s nye Formand Hans Natorp 
og Direktør Morten Mølholm. En god og konstruktiv af samarbejdet fremadrettet og 
DMU´s ideer og kommentarer. 
Det er positivt at DMU (Speedway) har 4 nominerede til DIF´s 125 års jubilæum som 
afholdes den 16/10/21. 
DIF´s Højeste Appelinstans har nu afgjort disciplinærsagen med Nicki Pedersen og HB 
tager afgørelsen til efterretning. 
 

 

 Spørgeskema til piger og kvinder i DMU 
Der vil i efteråret blive gennemført en undersøgelse med henblik på hvordan piger og 
kvinder oplever det at være en del af DMU. Dels som aktiv udøver men også som officials 
og/eller hjælpere. 
 

 

 Miljømesse 1-3 September 2022, Middelfart  
DMU planlægger at deltage på Messen igen i 2022 og der skal udarbejdes materiale og 
træffes aftaler med alle interesseområder inden for el og andre miljøtiltag. 
 

HJB, 
DSB 

 El-sport i DMU – status og fokus 
Der er flere aktiviteter indenfor el-området og der skal ikke herske tvivl om at udviklingen 
går meget stærkt. Det er vigtigt at nævne her at el-motorcykler ikke er en erstatning for 
det vi har i dag men et alternativ, som forhåbentlig kan være med til at tiltrække flere 
medlemmer. 
Trial har allerede været i gang i længere tid og Speedway planlægger at der kan deltages 
på el-motorcykler i 2022 i den størrelse der modsvarer 85cc. Ligeledes er der flere 
aktiviteter udenfor DMU med el-motorcykler som anvendes til enduro som vi undersøger 
nærmere (se herunder). Vi er også i tæt kontakt med FIM og de Nordiske lande omkring 
udviklingen, hvor der også foregår en blanding mellem MX, Enduro og Trial. 
 

DSB 

 DM-ugen 2022 og nyt forslag 
Da DIF har ændret kravene for DM ugen undersøges muligheden for at afvikle et DM i 
Enduro på el-motorcykler i samarbejde med Thomas Kongshøj. KKA og HJB arbejder 
videre med mulighederne og koordinering med de enkelte grene om datoer og budget. 
 

HJB, 
KKA 

 SpeedwayLigaen 
Arbejdet i den nye bestyrelse er nu så fremskreden at de forskellige aktiviteter for 
sæsonen 2022 sættes i gang. Herunder konkret sponsorarbejdet og TV/Streaming. 
Ligeledes arbejdes der på at planlægge matcherne så de afvikles bedst muligt for 
publikum og seere uden for ”lange” pauser. 
DMU´s krav fra 2010 for selskabsstruktur og krav skal revideres og opdateres til 2022 
situationen og dette arbejde forventes afsluttet senest 01-04-2022. 
Ligeledes skal TV rettighederne og fordeling af eventuelle større indtægter også 
fastlægges og dette forventes at blive besluttet på førstkommende HB møde. Der er en 
tidligere fordelingsnøgle som er besluttet og denne vurderes igen. 
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 Spørgeskema om usportslig optræden 
Vi har fået 122 besvarelser på undersøgelsen og tak til alle som har taget tid til at besvare 
spørgeskemaet. Stort set lige mange fra MX og Speedway som det fremgår herunder. 

 
 
Alle svarene (samlet DMU) ses på bilag 1. 
Svarene skal nu bearbejdes i den enkelte gren (specielt MX og Speedway) for konkrete 
tiltag til sæsonen 2022. Desværre er der et par områder som skal undersøges nærmere 
og forbedres: 

- Antal officials/klubledere som er involveret i en oplevelse. 
- Der er umiddelbart for ”mange” dårlige oplevelser specielt i Speedway 

mini/micro klassen og for MX Senior (+18) hvor det er forældre og pårørende 
som er involveret. For begge områder gælder det at der også skal fokuseres på 
kørerne. 

- Vi skal sikre at ingen sager eskalerer og ligeledes at de ”lukkes på dagen” og der 
skal generelt undervises mere i konflikthåndtering gennem vinteren. 

 

 

 Nyt fra Sekretariatet  
 • Underskrevet en opdateret aftale om at Emil om fortsætter som landstræner i 

motocross. 
• SK Aquabike…… 
• Arbejder i øjeblikket med at få Masterplan og aftalen med Team Danmark på 

plads for 2022. 
• Vi har spurgt DIF omkring konflikthåndtering og uddannelse af stævneledere og 

dommere. 
  

 

2. Sportskommissionerne  
 MotoCross 

Sidste løb afvikles og sæsonen er slut. Reglementet er stort set færdigt og klart til 
juraudvalget for kommentarer. 
Løbskalenderen er også under udarbejdelse med de ”sædvanlige” opgaver undervejs. 
Klubkonferencen er ved at være planlagt. 
Meget positivt resultat for Quad ved FIM E of Nations for Quad som blev til en 3. plads. 
 

AJ 

 Speedway 
Sæsonen er slut og sidste løb i kommende weekend. Mads Hansen fik sølv i VM U21, og 
et flot resultat. Det aflyste løb i Outrup blev afviklet med et godt resultat. 
Der har desværre været en del mail korrespondance omkring børn til løb og hvor 
børnene må være. Som udgangspunkt skal det være sikkerhedsmæssigt korrekt, men 
punktet vil blive drøftet nærmere gennem vinteren. 
500R er sat i gang og forventes yderligere tiltag i 2022 med fokus på bredden. El-
speedway er også i gang som tidligere skrevet. 

BB 
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 RoadRacing, Drag Racing 

Sidste DM blev afviklet med ca. 80 kørere på Jyllandsringen som er en fordobling i forhold 
til sæsonafslutningen 2020. 
John Klint blev honoreret med platten for hans arbejde i DMU gennem rigtig mange år. 
Der blev levet et forsøg med at invitere Classic 50cc til Ohvale klassen på Jyllandsringen 
med et rigtig godt resultat så det arbejdes der videre med. 
Der arbejdes på at afholde en træningslejr i Spanien i foråret. 
I Sverige skal man være medlem af en klub for at deltage i en TrackDay og herunder 
SVEMO og således en licens. Årsagen til dette krav undersøges nærmere for evt. samme 
krav i Danmark. 
Der afholdes planlægningsmøde i kommende weekend for den kommende sæson.  
Der er kommet en ny bestyrelse i AMK som lover godt for fremtiden. 
Djursland TT forsøges planlagt igen i 2022. 
JE var på Rømø Festivalen og de har meldt sig ind i AMK så der kommer klarhed over 
arrangementet som også medfører krav om licens 2022. 
 

JE 

 OffTrack 
Der er afholdt repræsentantskabsmøde med lidt udskiftning i Trial med et par nye 
medlemmer som vil være med til at udvikle sporten yderligere. 
Der er 2 DM afdelinger tilbage i år samt et ungdoms- og pige DM hvor der nu er fundet en 
arrangør. 
Licensudviklingen er igen i 2021 rigtig positiv som igen lover godt for 2022. 
På Enduro er Nicolaj Thybring ved at markere sig flot på den internationale scene og med 
rigtig gode resultater. 
I trial vil Alex Overby satse 100% i 2022 på at deltage i VM Trial. 
 

HJB 

3. Klubkonferencen 2021 
Tilmeldingen er i gang og der rykkes i de kommende uger. 
 

SNA 

4. Økonomi og budget 2022 
Medlem- og licensoversigt: 

2020 2021 Tabellen angiver antal licenser uden:

01.01 01.01 Ændring  - FIM og FIM Europe Licenser

30.09 30.09 Antal  - DMCU Licenser

 - Ungdomsklub/skole Tillægsforsikring 

Medlemmer i alt 5.656 5.918     262                     5%  - Speedway Turneringscertifikater

-              

Kørerlicenser i alt 3.779          3.879     100                     3%

Motocross 2.780          2.851     71                        3%

Trial 147             164        17                        12%

Enduro 180             204        24                        13%

Road Racing 220             177        -43                      -20%

Drag Racing 20                46           26                        130%

SuperMoto 16                22           6                          38%

Speedway 380             385        5                          1%

Aquabike 36                30           -6                         -17%

Medlems- & Licensstatistik
Procentvis ændring

 
 
Resultatet år til dato september ser fornuftigt ud på trods af manglende indtægter på ca. 
340 tkr. Vi håber og tror at vi vil være ca. på budget med de opnåede besparelser gennem 
2021. 
 
Budget 2022 processen er i gang efter følgende tidsplan: 
15/10 Regnskab januar-september er udarbejdet som grundlag for budget 2022 
29/10 Alle budgetter er udarbejdet og fremsendt til FU (JB) 
29/10 – 14/11 Gennemgang af budgetter og afklaring af spørgsmål (Teams møder 

planlægges efter behov) 
20/11 Samlet budget udsendes til HB 
27/11 Godkendelse af budget 2022 – HB Møde 07-2021 
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5. Uddannelse 
Uddannelsesudvalget er sammensat med følgende medlemmer: 

- Jan Eriksen 
- Hans Jørn Beck 
- Pia Nordmand 
- Anders Johansen (deltager når det er muligt) 
- Mette Berghagen 
- Hanne Thomsen 

 
Der afholdes møde i uddannelsesudvalget den nærmeste fremtid hvor 
uddannelsesoplægget udarbejdes nærmere. 
Der skal planlægges og gennemføres uddannelse med D og S licenser omkring 
konflikthåndtering som DSB kan varetage (arbejder med dette i det civile). Vi forsøger at 
gennemføre det første lille seminar i efteråret.  
BB og AJ bedes fremsende forslag til deltagere til ”testseminaret”.  
 

DSB 

6. Evaluering af løb, matcher og afdelinger 2022 
Der skal indføres evaluering af udvalgte løb, matcher og afdelinger indenfor de enkelte 
grene i 2022. Formålet er at vi løbende skal forbedre os og sikre at den uddannelse vi 
igangsætter også er det behov som der efterspørges. 
Der nedsættes en gruppe af AJ, BB og JB for udarbejdelse af et oplæg da de første to 
fokusområder er Speedway og MX. Forventet at kunne fremlægges på kommende HB 
møde for en videre drøftelse. 
Vi vil søge input fra f.eks. fodbold som har gjort dette i flere år og har en bred og god 
erfaring. 
 

JB 

7. Reglement 2022 
Godkendelsesproceduren for de sportslige reglementer blev kort gennemgået og den 
enkelte SK skal huske at skrive i referatet når det endelige reglement er godkendt efter 
processen med juraudvalget. 
 
Straffe og Sanktioner 
Det reviderede oplæg blev behandlet siden seneste HB møde på baggrund af input fra 
mødet afholdt med Ordensnævnet (ON), Disciplinærnævnet (DN) og Forretningsudvalget 
(udvidet med Asger Pedersen) samt efterfølgende forslag modtaget fra Ordensnævnet. 
 
Det primære formål for HB er fortsat at vi tydeligt kan kommunikere til alle involverede 
hvilke straffe der kan forventes ved de forskellige forseelser. Ligeledes at så mange sager 
som muligt KAN og SKAL kunne løses på dagen, for at undgå de efterfølgende 
sagsbehandlinger, som er opslidende for alle involverede. 
 
Følgende blev besluttet: 

- De reviderede afsnit i Alment Reglement skal fortsat være i Alment Reglement 
og ikke flyttes til Vedtægter. 

- Der vil blive udarbejdet præcedens for sanktioner og straffe på baggrund af 
afgørelser i de forskellige sager internt i DMU og eksternt DIF siden 2017 (dette 
inkluderer seneste afgørelse). Der vil naturligvis være mulighed for det enkelte 
nævn at ændre denne præcedens ved særligt formildnende eller forstærkende 
omstændigheder i den enkelte sag. 

- Procedurer (forretningsorden) for ON og DN vil blive opdateret i samarbejde 
med ON og DN og opdateret i Alment Reglement. 

- Uddannelse af Dommere og Stævneledere planlægges for vinteren med fokus på 
ændringer og forventninger til ledelsen af et løb. 

- Information til alle involverede (klubledere, kørere, holdledere, officials osv.) 
planlægges i starten af 2022 (og vil blive gentaget et par gange i starten af 
sæsonen.  

HB takker for de forskellige input til arbejdet og opdateret Alment Reglement og forslag 
til ændringer i Vedtægterne besluttes på HB 08-2021. 
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8. Kendelser fra DMU´s Disciplinær- og Ordensnævn 

For nuværende er alle kendelser foretaget af DMU´s nævn anonymiseret når de lægges 
på DMU´s hjemmeside.  Dette princip ændres fremadrettet så afgørelserne lægges på 
vores hjemmeside med navn, hvis der ikke er særlige omstændigheder i den enkelte sag. 
 

 

9. DMU´s Strategiske Spor 2022-2025 
De strategiske indsatsområder skal nu sættes i gang som fremgår af bilag 2. 
Der er flere opgaver der skal igangsættes og nogle af dem er allerede igangsat. Vi skal nu 
sikre at de enkelte opgaver forankres dels i den enkelte SK samt i Sekretariatet. Der 
afholdes et møde på Sekretariatet i uge 43 for en nærmere gennemgang og detaljeret 
planlægning og med den enkelte SK forventet uge 43-44. 
De fire områder som der arbejdes med: 

- Vi vil styrke og udvikle DMU’s medlemsklubber 
- Vi vil markedsføre Motorsport som familiesport 
- Vi vil øge antallet af køretimer og bidrage til mere bæredygtige idrætsevents 
- Vi vil øge sikkerheden og forståelsen af vigtigheden for sikkerhed i alle 

sportsgrene 
 

JB 

10. IT Projekter og udvikling 
Løbskalenderen 
Opgraderingen af løbskalenderen er i gang og vil være klar til tests i november måned. 
Der mangler fortsat medlemmer til referencegruppen for spørgsmål og tests så fremsend 
venligst jeres interesse til jsb@dmusport.dk for tilmelding. 
 
Kort fortalt så laver vi følgende for den enkelte bruger: 
Kørere 

 ”Mine løb” indeholder løbsdatoer 
 En kort tekst bliver tilføjet kørerprofilen, om at man i trial og spw bare kan 

udfylde transponderfeltet med xxxxx 
 
Klub 

 Alle grene skal betale løbsafgifter i løbskalenderen 
 
Dommerrapporter 

 Lange kommentarer i dommerrapporten kommer med i den downloadede 
udgave 

 MX og RR får tilføjet obligatoriske felter til TK, stævneleder, Miljø, tidtager 
 
Administrator: 

 Admin kan slette tilmeldinger og Jean refunderer manuelt, hvis der skal 
refunderes 

 Mulighed for at klone et løb, så det er nemmere at oprette en løbsserie 
 Nemmere for admin at søge i ”ordrer” 
 Mulighed for at rette i klassenavngivning 
 Oprydning i klasser og mulighed for at klone klasserne fra året før, så man ikke 

skal oprette dem hvert år 
 En ”send opdateringer”-knap bliver tilføjet, så man kan lave rettelser uden at 

alle modtager en notifikationsmail. Revisionsloggen bliver inkluderet til alle. 
 
DMU´s App 
Der kommer også opdateringer for denne til den nye sæson og herunder et link til 
løbskalenderen. 
Ligeledes vil teksten ”bag på licensen” blive tilrettet de forskellige licenstyper (officials, 
frikort osv.). 
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11. Internationalt 

OH og JB deltager i kommende FIM og FIM Europe kongresser i December. 
 

 

12. Godkendelse af referater 
HB Referat 06-2021 – Godkendt 
SK MX Referat 12-21 - Godkendt 
SK Speedway Referat 08-21 – Godkendt 
 

 

13. Næste møder og Klublederkonferencer 
HB Møde 08-2021 afholdes lørdag 27-11-2021 (heldagsmøde) 
 

 

 

 

Jørgen 
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Bilag 1 
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Bilag 2 

Vi vil styrke og udvikle DMU’s medlemsklubber 

Procesmål Juni 2022 
Afholdelse af klubkonference (november 2022) 
Lederakademi 

• Styregruppe nedsættes i efteråret 2021 
• Kursusoplæg klar til udsendelse 01-09-2022 

Klubudvikling 
• Styregruppe nedsættes i efteråret 2021 
• Klubudviklingskoncept klar til faglig vurdering marts 2022 
• Testforløb primo marts 2022 
• Materialet færdigt juni 2022 
• Program for modtagelse/uddannelse af nye medlemmer i alle bestyrelser og udvalg under DMU juni 2022.  

Nulpunktsundersøgelse 
• Februar 2022 

Klubtræneruddannelse 
• Der afholdes som minimum 2 Klubtræner 1 kurser. (Svarende til DIF kursus) 

ATK Træningsdage 
• Materiale til støtte for trænerne. Websiden 

www. muatk.dk udvikles yderligere med mere trænerfagligt indhold. 
Aldersspecifikke træningsprogrammer eksempelvis 

Medlemsambassadører 
• Koncept- og materialeudvikling. Hvad skal der til ”den gode begyndelse i en Motorklub, for at ramme 

målgrupperne bedst muligt? Januar 2022 
Materiel 

• Kriterier for modtagelse af økonomisk støtte fra puljen fastlægges. 
Januar – Februar 2022. Pulje promoveres, med begyndelse i marts 2022. 

 
Procesmål December 2022 

• Afholdelse af klubkonference. 
• Uddannelse af Medlemsambassadører, så de er klar til sæsonstart. 

Uddannelsen af ambassadørerne  foregår med et 1 dags forløb. 
 

Vi vil markedsføre Motorsport som familiesport 
 
Procesmål Juni 2022 

• Strategi og materiale til brug i klubberne udarbejdes. 
• Åbent hus planlægges og udrulles til klubberne. 
• Specifikation for udvikling af IT system udarbejdes. 

 
Procesmål December 2023 

• Udrulning af Leadgenerering og Landingpages til klubberne, målrettet på nye medlemmer, så man er klar til 
sæsonstart 2023. 
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Vi vil øge antallet af køretimer og bidrage til mere bæredygtige idrætsevents 

Procesmål Juni 2022 
• Første miljø og bæredygtigheds beretning klar til Repræsentantskabs mødet marts 2022. 
• Gennemførelse af DDM2 målinger og implementering af samme i banernes miljøgodkendelser.  
• Katalog med forslag og initiativer til bevarelse af Bio diversitet på MX og SPW baneanlæg. Udarbejdet katalog 

omkring fælles bæredygtigheds initiativer mellem interesseorganisationer og DMU’s kommercielle 
samarbejdspartnere. Udarbejdet ”markedsføringsplan” for markedsføring af miljø og bæredygtigheds initiativer  

 
Procesmål December 2022 

• Guide til dokumentation af bæredygtigheden i Events og uddannelse af officials til samme, er udarbejdet og i gang 
med implementering. 

• Første udgave af database med de enkelte baneanlægs køretid og udvikling dokumenteret 
• Markedsføringsplan for bæredygtigheds- og tiltag omkring øget biodiversitet, og andre miljøtiltag i klubberne er i 

gang og kampagnen kører. 
 
 
Vi vil øge sikkerheden og forståelsen af vigtigheden for sikkerhed i alle sportsgrene 
 
Procesmål Juni 2022 

• Vi vil identificere sikkerhedstiltag i FIM og FIM Europe, som kan overføres til danske baner 
• Første gruppe til analyse af alvorlige uheld er udpeget. 
• Der er udarbejdet og indført struktureret risikoanalyse af uheld og områder på 30% af alle baner, hvor der sker 

flere uheld, inden et fatalt uheld forekommer ”nær ved uheld-princip” 
• E-learning for licensindehavere (aktive) med fokus på sikkerhed. 
• Digital skadesanmeldelse er indført. 

 
Procesmål December 2022 

• Planlægning af yderligere sikkerhedstiltag på baggrund af internationalt samarbejde. 
• Evaluering og planlægning til videre forløb for analyse af alvorlige uheld 2023. 
• Der er udarbejdet og indført struktureret risikoanalyse af uheld og områder på 40% af alle baner, hvor der sker 

flere uheld, inden et fatalt uheld forekommer ”nær ved uheld-princip”. 
• E-learning for licensindehavere (aktive) med fokus på sikkerhed. 
• E-learning for (officials og mekanikere) med fokus på sikkerhed lanceres for 2023 
• Digital registrering af uheld (MX bane) 

 
 
 


