
 

Side 1 af 16 

Referat fra DMU´s Hovedbestyrelse 

Møde:  08-2021, Middelfart 
Mødedato:  27-11-2021 
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:  30-11-2021 

____________________________________________________________________________ 
 

1. Nyt fra Formanden 
Den seneste periode har været præget af arbejdet omkring forberedelse af Alment Reglement og 
DMU’s retssystem 2022.  
VNUK sagen (krav om ansvarsforsikringer mod 3. part – også indenfor sport o.a.!) er ved at være 
klar fra EU og det er aftalt at lobby arbejdet i Danmark vil koordineres med DMC / Niels Hansen og 
vi skal ligeledes koordinere det med DASE. Dette er en potentiel ”økonomisk bombe” under al 
motorsport i fremtiden så der skal naturligvis sikres at de danske regler ikke ødelægger sporten. 
Vi har fået en ny kontakt i DIF som hedder Rikke Rønholt. Vi ser frem til at møde Rikke og et godt og 
konstruktivt samarbejde. 
Der indkaldes til et Talent og Elitemøde i starten af december (Teams) for en generel opfølgning på 
resultater o.a. 2021 og planlægning af 2022-2023. 
Under dette punkt gjorde DSB også opmærksom på at DMU og klubberne kan forvente at der skal 
foreligge beredskabsplaner i de kommende år for de forskellige aktiviteter. Dette punkt vil indgå i 
Sikkerhedsudvalgets videre arbejde. 
DSB informerede også om deltagelse i mødet i DIF (sammen med SNA) om nye medlemsbegreber 
og om de udfordringer og muligheder som der ligger foran DIF og de enkelte specialforbund. Næste 
møde er i løbet af december. 
 

JB 

2. Nyt fra Sekretariatet 
DIFs medlemsregistrering er lige rundt hjørnet. Klubberne får tilsendt indberetningsbrev den 1. 
december 2021, med deadline den 31. december. Vigtigt at alle klubber får registreret. 
DMU har indstillet en kandidat til Politikens ”Årets Fund” for sine resultater, men det kan ikke 
offentliggørelse før Politiken har offentliggjort de 10 kandidater. 
Med den nye bølge af Corona, er DIF’s task-force genetableret. Vi kommer nok til at se ind i en 
vinter med restriktioner. Omdrejningspunktet i de politiske forhandlinger for idrættens er 
Coronapasset og gyldige tests, hvis folk ikke er vaccinerede. 
Sekretariatet genoptager den interne vidensdeling, med opdatering af de forskellige arbejdsgange 
og fagområder. Første gang, her primo december. 
Det blev aftalt at HB mødet dagen før Repræsentantskabsmødet 2022 vil primært fokusere på 
opgaver og samarbejde mellem sekretariatet og SK/HB. 
 

SNA 

3. Sportskommissionerne  
OffTrack 
Trial går fortsat rigtig godt med mange licenser. Kalender 2022 er ved at være på plads og alt i alt 
rigtig gode udsigter for 2022 med udgangspunkt i en rigtig god 2021 sæson. 
Enduro udvalget er reetableret og det tyder rigtig godt for 2022 med nye kræfter. Der er allerede nu 
afholdt 2 møder for planlægningen af kommende sæson. De nye tiltag i Kolding går også rigtig godt 
og det bliver spændende at følge kommende sæson. 
 

HJB 

Speedway 
De sidste opgaver omkring turneringen og planlægningen af 2022 er godt i gang. Der er ligeledes 
afholdt møde i SpeedwayLigaen for en opsamling af 2021 og planlægning af 2022, som er godt i 
gang. 
Der er afholdt møde med A-dommerne om deres oplevelser gennem 2021 og ”nødvendige” tiltag til 
sæsonen 2022. Dette inkluderer naturligvis også ansvar og roller for stævnelederne. 
Reglementsændringerne er under udarbejdelse, som bl.a. indeholder de nye maskintyper (190cc og 

BB 
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el) og specielt omkring miljøgodkendelserne for de enkelte klubber. 
 
RR/Drag Racing 
Året er gået og der har været en god udvikling i antal deltagere til DM fra første til sidste afdeling. 
Kalenderen 2022 er ved at være på plads. Der planlægges 4 weekender til DM og et KM på 
Jyllandsringen. 
Der planlægges træningslejr i første uge af april i Spanien og allerede nu er der rigtig god tilslutning 
til arrangementet. 
AirFencen er kørt til reparation og vil være klar til april igen.  
Desværre har der været et fatalt uheld på Padborg Park som har medført en del møder og 
opfølgning med Padborg Park om sikkerheden 2022. Fra 2023 skal alle kørere på danske baner køre 
med Air Vest. Det skal nu undersøges om der er en standardisering (godkendelse) fra FIM og andre 
muligheder. 
Stor ros fra samtlige baner til DMU arrangementerne gennem sæsonen 2021, hvilket er rigtig 
positivt og en god basis for 2022. 
Reglementerne er under udarbejdelse. Der vil bl.a. blive arbejdet på en sammenlægning af specielt 
Classic klasserne da der er meget få deltagere i nogle klasser.  
Der er lavet aftaler med samtlige baner for en DMU uddannelse af deres officials. 
 
Fremgang i MINI – kontrakten med Zenergy strækker sig frem til 2023. 
DMU/SK RR Vil snakke sammen med Holland ift. udvikling og deltagelse EM i Assen evt. med hjælp 
fra Jesper Holm via hans Int. arbejde. 
Set i lyset af den alt for lille aktivitet i de enkelte Mini Klubber Vil vi fra SK RR tage kontakt til de 
enkelte klubber og forsøge at sammen sætte et "Team 80" på tværs af alle Mini Klubber. Som 
sammen kan stå for den fremtidige fremgang vi i den grad mangler og for at styrke samarbejdet 
med Zenergy Racing og for at evt. være klar til selv at tage over hvis nu engang ude i fremtiden af 
den ene eller anden grund ( Zenergy stopper eller Zenergy ikke vil forlænge samarbejdet ?) 
Sæson 2022 er der lagt op til min. 5 løbs weekender med 3 løb hver. Vi skal lige have kigget på om 
evt. Slovak Karting Center skal tælle med = 18 Løb ?  
Asserballe 14-15/Maj 
Thy 4-5/Juni 
Vojens 2-3/ Juli 
Asserballe 13-14/August  
Skærbæk 3-4/September. 
Der ud over håber vi på at anlægget i Kærby Mose bliver klar til 2022 så vi evt. kan få noget mere 
træning op at køre.  
Håber at vi kan gentage deltagelse i AMK Klub løb i 2022 som vi gjorde i 2021 det var en god 
oplevelse og rigtige positive tilbagemeldinger fra dem som deltog med deres Ohvale og Bucci 
maskiner. 
Og så har vi en ny Mini Kører som vi bør lade talent gruppen kigge på han kører røven ud af alle de 
andre i han anden sæson.  
Julius Ahrenkiel-Frellsen #1 411 point nr. 2 284 
 

JE 

Motocross 
Sæsonen blev afsluttet med et lidt skuffende tilslutning til Klubkonferencen, men et rigtig godt 
møde med mange gode input. 
Kalenderen 2022 er ved at være klar og den forventes at være klar i løbet af kommende uger. 
Reglementet 2022 er klart til gennemgang i Juraudvalget og godkendelse. 
Banesynsseminaret er ved at blive planlagt og ligeledes D/S seminar. 
God support fra sekretariatet gennem Lea´s barsel. 
Mange klubber er i gang med store ændringer og renoveringer på baneanlæg for at være klar til 
kommende sæson. 
 

AJ 

4. Spørgeskema piger og kvinder i DMU  
Spørgeskemaet er udsendt i starten af uge 47 og de første svar er modtaget.  
Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over om der et problem for piger og kvinder i DMU 
og eventuel kønsdiskrimination. Efterfølgende vil vi vurdere resultatet per sportsgren og undersøge 
den enkelte sportsgren nærmere hvis det viser sig at være nødvendigt. 
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Vi opfordrer naturligvis alle som har modtaget spørgeskemaet om at besvare de få spørgsmål så vi 
får en god feedback omkring dette vigtige område. 
 

5. Repræsentantskabsmøde og Klubkonference 2022 
Velvidende at 2020 og 2021 ikke har været ”som det plejer” blev det besluttet at ændre formatet 
for Repræsentantskabsmødet og klubkonferencen 2022. 
Repræsentantskabsmøderne vil blive afholdt lørdag den 5. marts 2022 og Klubkonferencen 
afholdes søndag den 6. marts 2022. Der vil så blive arrangeret spisning om aftenen. 
Med dette tiltag vil søndagen primært fokusere på sportskommissionerne og de tværgående 
aktiviteter (uddannelse, miljø, markedsføring og sikkerhed). Vi håber at dette også kan være med til 
at kickstarte den nye sæson. 
For at ovenstående bliver en succes er det vigtigt at den enkelte SK fortsætter med de regionale 
møder gennem sæsonen for herved at være tæt på klubberne og indsamle ideer og kommentarer til 
kommende sæson. 
  

 

6. Økonomi og Budget 2022 
Status ÅTD 31. oktober blev gennemgået og forventningerne til året. Hovedkassens resultat 
forventes omkring et nul mens alle sportskommissionerne kommer ud med relativ store overskud 
mod budget. Dette vil medføre at vi forventer et samlet positivt resultat for DMU 2021. 
Medlems- og licensudviklingen er som herunder: 
 

 
 

 

Licenspriser 2022 
Licenspriserne 2022 vil være uændret (hvis der ikke opstår en uventet væsentlig prisstigning på 
forsikringen). 
Der er indkommet forslag fra Broby MotoCross om at sænke licenspriserne yderligere per 1/10, 
men der var ikke opbakning til forslaget, da der tegnes meget få licenser på dette tidspunkt og det 
er en relativ stor administrativ opgave at ændre dette for klubberne og administrationen. 
Det er vigtigt at klubberne bakker op om at sikre at alle der har tegnet indslusningslicens i 2021 også 
tegner licens i 2022. Vi vil fra sekretariatet også udsende nyheder og reminders til alle indehavere af 
indslusningslicens i de kommende måneder. 
HJB og Lukas Winther for at udarbejde nyhederne og reminders. 
 

 

Kørselsafregninger 2022 
KM taksten ændres til statens højeste takst igen (3,51 kr./km) med baggrund i de stigende priser 
som vi alle erfarer. Samtidig vil det fortsat sikres at vi afholder så mange møder som muligt via 
Teams og derved spare penge. Det skal nævnes at det naturligvis er vigtigt at mødes fysisk gennem 
året men mange små møder via Teams giver med sikkerhed en bedre koordinering og sparer mange 
penge. 
 

 

Frikort 2022 
På næste HB møde vil vi fastlægge de endelige retningslinjer for frikort 2022 og herefter vil Appen / 
licenskort blive opdateret. Herunder frikort for officials og hjælpere osv. 
 

JB 

Afgiftscirkulære 2022 
Afgiftscirkulæret forventes ikke ændret væsentligt men udsendes i opdateret version inden jul. 

SNA 



 

Side 4 af 16 

 
Donationer og Testamentering til DMU 
DMU er blevet godkendt som en almennyttig forening af Skattestyrelsen og der skal således ikke 
betales arveafgifter, hvis DMU får testamenteret eller doneret penge. 
 

 

Budget 2022 
Budgettet blev foreløbigt godkendt for Hovedkassen og den enkelte Sportskommission med 
følgende kommentarer: 

- Der er indregnet at der gentegnes et stort antal af indslusningslicenser i alle grenene som 
er tegnet inden 1/8. 

- Ovenstående medfører et ”pænt” overskud for Hovedkassen, men det er vigtigt at 
pointere at disse penge ikke kan/skal anvendes før at vi også konstaterer den forventede 
indtægt fra licenser. 

- Motocross, Speedway og RoadRacing/Drag Racing har alle budgetteret med et relativt stort 
underskud som er godkendt med udgangspunkt i de meget positive resultater 2021 som 
beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at den enkelte SK sikrer aktiviteter og støtte til klubberne 
for at udvikle den enkelte sportsgren – også indenfor økonomisk støtte og uddannelse. 

- Budget 2022 for DMU samlet er for nuværende ca. 360 tkr. De enkelte områder opdateres i 
kommende periode og endeligt budget er klart i løbet af december. 

-  
 

 

7. Kommunikations- og marketingtiltag 2022 
Lukas Winther (LW) har udarbejdet et rigtig godt grundlag for DMU´s aktiviteter indenfor dette 
område 2022 og forslaget blev godkendt.  
Det blev foreslået at vi udvider årsrapporten (tryks/pdf) til at inkludere nogle af de bedste artikler 
fra MotorBladet gennem året. God ide som vi vil bede LW om at arbejde med. 
Der er udarbejdet en konkret handlingsplan indenfor følgende områder og planen kan ses på bilag 
1. Dette materiale indgår også i Strategi aktiviteterne – se venligst senere. 

- Medlemskampagner 
- Info til klubberne 
- Skoleforedrag (forslag) 
- Indhold i Motorbladet 
- Landingpage til hver sportsgren 
- Fokus på HB, SK, SU-arbejde (forslag) 
- Åbne ATK-dage (forslag) 
- Plakater for hver sportsgren med budskabet ”Kom og prøv” (forslag) 

 

LW 

8. Uddannelse 
Uddannelsesudvalget vil afholde deres ”første” møde den 8. december, hvor der vil blive beskrevet 
en nærmere aktivitetsplan med deadlines. 
Dette er en meget stor opgave og ingen tvivl om at DMU skal agere mere professionelt indenfor 
dette område i de kommende år. Ligeledes er området en stor del af DMU´s Strategi 2022-205 (se 
senere). 
Der planlægges yderligere uddannelse af vores D/S licenser (specielt indenfor SP og MX) på 
kommende seminarer hvor vi er ved at undersøge muligheden for at bruge mere eksterne 
ressourcer og fokusere ”mindre” på reglementet og mere på opgaven og ansvaret ved at være 
Stævneleder og Dommer. 
 

DSB 

9. Udvikling og evaluering af ledende officials og løb 2022 
Der arbejdes videre med at beskrive, hvordan dette skal gennemføres og 2022 forventes at være 
året, hvor dette afprøves og herefter kan vi korrigere til 2023. Oplægget vil også indgå i kommende 
D/S seminarer for feedback. 
Det er vigtigt at fremhæve at formålet er: 

- Generelt sikre en løbende konstruktiv dialog om udviklings- og forbedringsområder. 
- Forbedret støtte til D og S uddannelserne og den enkelte official. 
- Konstruktiv feedback til ledende officials og løbsarrangør. 
-  

  

JB 
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10. Reglementer og Vedtægter 2022 
Alle er i gang med reglementerne 2022 og enkelte er allerede fremsendt til Juraudvalget for 
gennemgang og godkendelse. 
 

 

Alment Reglement 2022 
Der er blevet arbejdet intenst med en gennemgang af reglementet omkring retssystemet og 
tilhørende sanktioner med udgangspunkt i afgørelser fra DMU´s nævn og fra DIF. 
Det overordnede formål er som tidligere beskrevet: 

- Sikre at alle sager (…..) lukkes på dagen og ikke efterfølgende på et skrivebord – 6 måneder 
efter hændelsen. 

- Sikre ens definitioner og anvendelse af begreber. 
- Yderligere forbedre retssikkerheden for alle involverede. 
- Kommunikere til medlemmer, officials og andre involverede om rammer/præferencer for 

sanktioner og straffe. 
- Sikre uafhængigheden og mulighederne for Disciplinærnævnte og Ordensnævnet så de 

fortsat har friheden til at idømme den nødvendige straf som de beslutter. 
- Forbedret grundlag for at uddanne dommere og stævneledere som er grundlæggende. 
- Tiltrække flere dommere og stævneledere ved at være bedre forberedt og uddannet i 

forskellige situationer. 
 
HB (FU) har arbejdet på dette gennem en længere periode og har gennem perioden også involveret 
Disciplinærnævnet og Ordensnævnet for kommentarer og oplæg til ændringerne. Det er vigtigt for 
HB at nævne at det er vigtigt at der etableres et konstruktivt og åbent samarbejde, hvor man kan 
mødes og udveksle synspunkter og holdninger, som altid vil være en prioritering for HB i alle 
områder. 
HB takker for de seneste fremsendte kommentarer og der svares særskilt til ON/DN. 
 
På bilag 2 fremgår det godkendte oplæg (kun de væsentlige ændringer og ikke tekst ændringer) som 
opdateres til 2022 versionen med den endelige tekst. Forslag til ændringer i Vedtægter fremlægges 
på kommende Repræsentantskabsmøde. 
 
Der vil nu blive arbejdet videre med en informationskampagne til alle de aktive og forberedelse af 
D&S seminarer gennem vinterperioden så alle er klar og opdateret inden sæson 2022.  
 

JB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JB 
 
 
 

LW, JB 
 
 

Kriterier for Speedway Ligalicens 2023 
Oplægget som er vedhæftet på Bilag 3 blev godkendt til implementering. Der udsendes information 
til alle klubberne og selskaberne. 
 

JB 

Medlemskab af DMU 
Med udgangspunkt i mødet med DIF og interne drøftelser vil HB arbejde videre med et forslag til 
Repræsentantskabsmødet, hvor vi kan tiltrække flere støttemedlemmer uden at dette vil gå ud over 
klubbernes støttemedlemmer. 
 

JB 

11. DIF DM Ugen 2022 
Speedway DM Afvikles i Holsted i perioden og det undersøges om det kan inkluderes i aktiviteterne. 
Ligeledes arbejdes der videre med muligheden for et el DM Enduro. 
 

 
HJB,  
KKA 

12. Strategiske Spor 2022-2025 
De fire overordnede aktiviteter blev gennemgået og de primære aktiviteter er beskrevet herunder. 
Alle fire områder vil indgå i kommende Klubkonference for at sikre alle input og ideer fra klubberne 
samt involvering i processen. 
 

 

Vi vil styrke og udvikle DMU’s medlemsklubber 
• Styregruppe for lederakademi og klubudvikling nedsættes. 
• Detaljeret 2022 plan udarbejdes for proces- og delmål samt aktiviteter. 

 

 
DSB 
DSB 

Vi vil markedsføre Motorsport som familiesport 
• Markedsføringsudvalg nedsættes med medlemmer af hver SK. 

LW 
LW 
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• Markedsføringsplan 2022 godkendes. 
• Analyse af indmeldelses-procedurer udarbejdes til videre IT udvikling. 

 
Markedsføringsaktiviteterne tager udgangspunkt i tidligere beskrevet oplæg om Kommunikations- 
og marketingtiltag 2022. 
 

LW 
JSB, JB 

Vi vil øge antallet af køretimer og bidrage til mere bæredygtige idrætsevents 
• Miljøudvalg og medlemmer bekræftes. 
• Opgaver fordeles og tidplaner for procesmål. 
• Indhentning af data til database igangsættes. 

 

 
DSB 
DSB 

JB 

Vi vil øge sikkerheden og forståelsen af vigtigheden for sikkerhed i alle sportsgrene 
• DMU´s Sikkerhedsudvalg udpeges med ansvar for de enkelte procesmål. 
• Der skal være mindst ét medlem fra den enkelte SK. 
• Første møde afholdes december eller januar. 

 

 
JB 
JB 
JB 

13. IT Projekter og udvikling 
Licens App 
Appen er opdateret, så der nu er link til løbskalender i burgermenuen – og vil blive opdateret med 
de endelige tekster på bagsiden af licenserne snarest. 
 
Løbskalender 
Den opdaterede version testes fra 1. december så følger tidsplanen så den er klar til 1. januar. 
 
Medlemsdatabasen og Klubberne 
Første møde og præsentation af mulig leverandør er afholdt som var meget interessant.  
 
Der indkaldes til en generel opdatering for IT følgegruppen snarest (december / Teams). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JSB 

14. Internationalt 
JB deltager i kommende FIM og FIM Europe General Assembly i uge 48. Der forventes ikke de store 
sager og udfordringer. 
 

 

15. Godkendelse af referater 
HB Referat 07-2021 – Godkendt 
SK MX Referat 13-21 - Godkendt 
SK Speedway Referat 09-21 – Godkendt 
 

 

16. Mødeplan 2022 

 
 
FU møder planlægges løbende. 

 

Jørgen 
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BILAG 1 

Kommunikations- og marketingtiltag 2022 
 
Medlemskampagner 
Medlemmerne skal aktiveres med #hashtag-kampagner, så de aktivt deler deres billeder og oplevelser mere på 
facebook og instagram. Det bliver vigtigt at fortælle medlemmerne, at vi har brug for deres hjælp til at skabe 
endnu mere fokus på motorsporten ved hjælp af kampagnerne. 
Det kan ikke gøres gennem hele året fra jan. – dec. Men man kan lave f.eks. tre kampagner om året a la:  

 ”Sæsonen er startet op – del dine oplevelser under #StartDinMotor, #GangIHjulene og #DMU. Og tag 
gerne din klub” (februar) 

 ”Sæsonen er godt i gang – del dine oplevelser under #SommerRæs, #GangIHjulene og #DMU. Og tag 
gerne din klub” (juni) 

 ”Det er blevet efterår, men vi holder skansen udenfor på banerne – del dine oplevelser under 
#ViKørerpå, #GangIHjulene og #DMU. Og tag gerne din klub” (september) 

Vi kan løbende gøre opmærksom på kampagnen på Facebook, Instagram, hjemmeside og i appen (samt allierer 
os med MX-Index). Ligesom vi kan dele de bedste opslag fra medlemmerne / vælge dem ud, der eks. 
understøtter budskabet om ”Motorsport som familiesport”.   
Punktform: 

 Involvering af medlemmerne gennem kampagner, hvor de poster egne billeder, videoer og opslag på 
SoMe 

 
Info til klubberne 
Klubberne skal i højere grad ledes over på hjemmesiden med klubnyheder, så de holder sig opdateret og bruger 
vejledninger, inspiration og guides på siden. Derfor laves der i en periode start-midt sæsonen ugentligt en ny 
mini-nyhed med fokus på eks. marketing, kommunikation, rekruttering, lead-generering, den gode velkomst, 
værktøjer osv. som hjælp til klubberne. Nyhederne skrives bl.a. ud fra relevant viden, der kan findes på dif.dk og 
dgi.dk, som har meget materiale.  
Nyhederne ”samles op” en gang om måneden og sendes som ”nyhedsbrev” til klubbestyrelserne på mail med 
links til klubnyhederne med henblik på, at de vænner sig til at tjekke DMU’s hjemmeside. Samtidig kan det være 
en mere overskuelig måde for klubberne at komme i gang med værktøjerne og gode råd løbende frem for de 
omfattende guides, manualer og vejledninger, der i øjeblikket ikke bliver læst på hjemmesiden. 
Punktform: 

 Der laves løbende nyheder med relevant info om klubdrift- og udvikling i start-midt sæsonen 
 Nyhederne ”samles op” og sendes som ”nyhedsbrev” en gang om måneden til bestyrelserne 

 
Skoleforedrag (forslag) 
Der vil være god mulighed for at lave et format med skoleforedrag, hvor trækplastret er vores topatleter o.l. 
sammen med landstræneren, der fortæller om at dyrke en anderledes sport til f.eks. klassetrinene 1.-4. klasse. 
”Elite-vinklen” i foredraget/præsentationen kan være en god måde at komme ind på skolen i første omgang. 
Men kørerne kan også fortælle om, hvordan de kom i gang med sporten som lille og deres gode oplevelser, og 
på den måde sælge sporten som en familieaktivitet. 
Man kan lave aftaler med skoler, hvor vi i området har en lokal klub, således at en fra bestyrelsen også er med til 
foredraget og kan fortælle om at blive medlem, samt have nogle flyers med. 
Punktform: 

 Foredrag på folkeskoler med elitekørere, landstrænere og den lokale klub 
 
Indhold i Motorbladet 
Formen på det digitale Motorblad er blevet optimeret løbende i 2021. Nogle ting kan stadig forbedres, men alt i 
alt er vi tilfredse med formen og indholdet.  
Det er fortsat vigtigt at have midlerne til Motorbladets opsætning, indhold og til offentliggørelse vha. facebook-
annoncer. Motorbladet er samlingsstedet for vores mest værdiskabende indhold og dermed blevet en af vores 
vigtigste marketingskanaler ved siden af dmusport.dk. 
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Internt i DMU skal vi derfor også blive bedre til at tænke nye artikler/nyt indhold ind i bladet, da bladet ikke 
længere er ”begrænset” til DMU’s medlemmer. Nu kan det også indeholde artikler, video osv. med henblik på at 
pirre interessen for DMU overfor nye og øge rekrutteringen.      
Dertil er Motorbladet fortsat en god kanal til den ”interne” markedsføring overfor medlemmer og klubber. Vi 
har i to år derfor kørt gode historier om ATK*, men skifter nu fokus til ”Den gode klubindsats”, med historier fra 
klubberne, som konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med klubudvikling. 
*ATK-artiklerne vil blive ”genudgivet” på dmuatk.dk, så man også kan finde de gode historier her. 
Punktform: 

 Målrettet indhold i Motorbladet med henblik på rekruttering  
 Målrettet indhold i Motorbladet med gode case-eksempler på klubledelse   

 
Landingpage til hver sportsgren 
DMU har allerede en universel landingpage, der portrætterer sportsgrenene generelt. Dertil kan der laves en 
landingpage til hver sportsgren i DMU, der i højere grad kan samle den konkrete information, der er relevant, 
hvis man vil starte i en specifik sportsgren. Disse vil klubberne kunne benytte og henvise til i deres 
markedsføring. Siderne kan døbes ”Start til *Sportsgren* ”, som også bliver titlen på siderne på google.  
Som udgangspunkt ville det stadig være mere effektivt for den enkelte klub at have deres egne landingpages, da 
de her kan henvise konkret til deres klub, deres aktiviteter, medlemspriser, åbent hus events, etc. Men hvis 
klubberne ikke har ressourcerne til dette, kan sportsgrens-specifikke landingpages fra DMU være et godt 
alternativ ifm. klubbernes lead generering. 
Punktform: 

 Der oprettes landingpages for hver sportsgren til klubbernes marketing-indsats.     
 
Fokus på HB, SK, SU-arbejde (forslag) 
Personerne med det overordnet ansvar for sportens rammer og afvikling er ”ukendte” for rigtig mange 
medlemmer – ligesom mange tror, at de får løn. Det kan bl.a. være med til at gøre det nemmere at skyde 
skylden på ”DMU”, fordi det blot er tre bogstaver uden ansigt. 
Derfor kan man med fordel gøre en indsats for at få politikkerne frem i lyset. Hver SK-formand, JB samt andre 
udvalgsformænd (eks. DSB Miljøformand) kunne lave en artikel, hvor deres og SU’ernes arbejde fremhæves og 
roses også med fokus på, at det er frivilligt arbejde. (Henad årsberetningen, men mere uformel og uden 
budgetter, tal osv.)  
Hver politiker kan derefter udvælge nogle helt specifikke budskaber, som de vil fremhæve fra deres artikel og 
indtale dem, så artiklen kan akkompagneres med en lydfil med politikerens stemme (30-60 sek.) 
Indholdet skulle være til at finde på DMU’s hjemmeside, ligesom man kan ”skubbe” det frem på hjemmesiden, 
så det er nemmere at finde.  
Eksekveres indholdet rigtigt med de rette budskaber, kan det også hjælpe med at sætte fokus på, at man i nogle 
sportsgrene mangler flere, der ønsker at være en del f.eks. SK eller et SU.    
Med tre nye SK-formænd inden for det seneste år, kunne det også være en måde at præsentere dem på, 
ligesom man ved tilkomsten af en ny SK-formand kan lave et nyt setup, så det hele tiden afspejler de aktuelle 
politikere i DMU.  
Alternativt:  
Kan man lave nogenlunde samme opsætning med tekst og lyd (mere kortfattet) med hver politiker i slutningen 
af hvert år, der giver en status på den afsluttede sæson – både de gode og dårlige ting – samt planerne for 
næste sæson.  
Disse kan blive postet som nyheder på hjemmesiden og hjælpe med at sætte fokus på HB/SK/SU-arbejde samt 
årligt sætte fokus på nye udfordringer som både klubber og medlemmer i de enkelte sportsgrene bør forholde 
sig til.  
Kort sagt: En sammenfatning af det, vi håber på, at medlemmer og klubber læser i årsberetningen og 
referaterne, bare serveret på en mere spiselig, uformel måde. 
Punktform: 

 Artikler og lydklip fra politikerne i DMU for at sætte fokus på dem og deres arbejde   
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Åbne ATK-dage (forslag) 
Det landsdækkende Åbent Hus-arrangement er et godt trækplaster, men svagheden er, at det kun finder sted en 
gang om året, og de færreste klubber afholder flere åbent hus-arrangementer i løbet af året. 
Siden DMU afholder ATK-træninger ude i klubberne, hvor man er sikker på aktivitet og god stemning, kan det 
være en idé at åbne mere op for ATK-træningen, så klubberne også kan invitere lokale børnefamilier med til at 
overvære træningen. 
Udgangspunktet er ikke en prøvekørsel på denne dag, men at opleve klubben samt de andre små kørere og 
forældre i sin lokale klub, hvilket styrker indtrykket af sporten som en familiesport.  
Det kan være en lavthængende frugt, da udsendte DMU-trænere kan tage sig af træningen, mens klubbens 
bestyrelsesmedlemmer kan tage sig af besøgende og give dem en rundvisning samtidig med at være vidne til en 
konstruktiv træning. Ligesom de besøgende forældre kan have en snak med forældrene til de små kørere, hvor 
der sandsynligvis også kan være forholdsvis nystartede forældre i blandt. 
Koordinering med de besøgende skal håndteres af klubbens bestyrelse og eller andre frivillige. Det er dog vigtigt, 
at man gør opmærksom overfor klubben, der gerne vil have en ATK-samling, at de skal gøre en indsats for at få 
besøgende med på dagen. Ligesom de bør bruge det som del af deres lead generering. 
Punktform: 

 Udnyt DMU’s ATK-samlinger i klubberne til besøg fra lokale børnefamilier 
 
Plakater for hver sportsgren med budskabet ”Kom og prøv” (forslag) 
I forlængelse af dette er det en fordel, at klubberne gør mere opmærksomme på sig selv med budskabet om, at 
man ”altid” kan komme og prøve motorsport i deres klub. 
Derfor vil det være en fordel at lave eks. plakater, som kan bruges året rundt, hvor klubben lægger op til, at man 
endelig skal tage kontakt til dem og aftale en dag, hvor man kan besøge dem og få en prøvetur. Evt. også ”hive 
fat i sine venner og tage derud sammen”.  
Efter aftale med skoler og andre offentlige steder, kan plakaterne hænges op her for at fange opmærksomheden 
hos både børn og forældre.  
Designet skal også tænkes igennem, så man finder en tilpas mængde information, der skal være på plakaterne, 
samt muligheden for, at klubberne kan skrive eks. deres mail-/hjemmesideadresse på plakaten. Evt. også have et 
tomt felt, hvor klubben kan påklistre en QR-kode til deres kontaktside på hjemmesiden. 
Plakaten kan samtidig laves som en mere generel web-udgave med opfordring til klubberne om at poste den på 
egne sociale medier eller poste dem i lokale facebookgrupper for de nærtliggende byer. Dertil kan der laves et 
par bud på tekster, som kan slås op sammen med billedet. 
Generelt skal det være en del af klubbernes indsats med lead generering for at få flere besøgende i klubben, 
noterer deres kontaktoplysninger og vende tilbage de til interesseret om at komme og prøve igen eller opleve 
andre aktiviteter i klubben. 
Der skal naturligvis findes penge i DMU’s budget til at designe og trykke plakaterne. 
Punktform: 

 Plakater med budskabet ”Kom og prøv *motorsport* i din lokale klub”  
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BILAG 2 

Alment Reglement 2022 – godkendte ændringer til opdatering. 

Afsnit Tekst 2021 + ændringer Ny tekst  Årsag / Formål med 
ændringsforslag 

B.6.7. B.6.7. Blanket til registrering af uheld ved 
træning eller løb 

I tilfælde af tilskadekomst ved løb udfylder 
dommeren en blanket til registrering af uheld.  
Ved løb og træning udfyldes blanketten af 
den tilskadekomne, som elektronisk 
indsender blanketten træningslederen, og 
denne sendes til DMU’s Sekretariat.  
Der fremsendes informationsbrev via e-mail 
for bekræftelse af modtagelsen af blanketten 
til skadelidte fra DMU’s Sekretariat. 
Ved evt. skade i udlandet kontaktes 
formanden for egen klub for udfyldning og 
indsendelse af blanket (e-mail eller brev) 
senest 1 måned efter skadesdatoen, hvis der 
ikke foreligger force majeure (f.eks. koma 
eller lignende). 
 

B.6.7. Blanket til registrering af uheld ved 
træning eller løb 

I tilfælde af tilskadekomst ved løb udfylder 
dommeren en blanket til registrering af uheld.  
Ved løb og træning udfyldes blanketten af den 
tilskadekomne, som elektronisk indsender 
blanketten til DMU’s Sekretariat.  
Der fremsendes informationsbrev via e-mail for 
bekræftelse af modtagelsen af blanketten til 
skadelidte fra DMU’s Sekretariat. 
Ved evt. skade i udlandet kontaktes formanden 
for egen klub for udfyldning og indsendelse af 
blanket (e-mail eller brev) senest 1 måned efter 
skadesdatoen, hvis der ikke foreligger force 
majeure (f.eks. koma eller lignende). 
 

Ændringer pga. 
elektronisk 
skadesanmeldelse. 

B.8.1.4. B.8.1.4. Gebyr og omkostninger for protest 
Protestgebyr fremsendes til DMU. Der 
foretages normalt ikke videre. 
Ved protester mod maskiner (motorcykel, 
aqua/powerboat) eller udstyr skal der på 
dagen, sammen med protestgebyret, 
erlægges et depositum til dækning af 
eventuelle dokumenterede omkostninger 
forbundet med adskillelse/samling af motor 
og lignende.  
Gebyret er tabt medmindre man får ret. Den 
vindende part får gebyret udbetalt. 
Ved ekstra dokumenterede omkostninger 
dækkes disse med en rimelig kompensation 
fra DMU. Depositumsbeløb fremgår af DMU’s 
Afgiftscirkulære. 
Link til DMU´s Afgiftscirkulære: 
https://dmusport.dk/wp-
content/uploads/2020/12/Bilag-2-DMU-
Afgiftscirkulaere-2021-10-12-20.pdf 

B.8.1.4. Gebyr og omkostninger for protest 
Protestgebyr fremsendes til DMU. Der foretages 
normalt ikke videre. 
Ved protester mod maskiner (motorcykel, 
aqua/powerboat) eller udstyr skal der på dagen, 
sammen med protestgebyret, erlægges et 
depositum til dækning af eventuelle 
dokumenterede omkostninger forbundet med 
adskillelse/samling af motor og lignende.  
Gebyret er tabt medmindre man får ret. Den 
vindende part får gebyret udbetalt. 
Ved ekstra dokumenterede omkostninger dækkes 
disse med en rimelig kompensation fra DMU. 
Depositumsbeløb fremgår af DMU’s 
Afgiftscirkulære. 
Link til DMU´s Afgiftscirkulære: 
https://dmusport.dk/wp-
content/uploads/2020/12/Bilag-2-DMU-
Afgiftscirkulaere-2021-10-12-20.pdf 

Ønske om henvisning til 
afgiftscirkulære. 

7.1.1. 7.1.1. DMU’s Disciplinærnævn 
Disciplinærnævnet har til opgave at træffe 
afgørelse i klage- og ankesager efter DMU’s 
reglementer. 
Nævnet består af 8 personer udpeget i 
henhold til nedenstående. 

 Formanden udpeges af DMU's 
Hovedbestyrelse. 

 To personer udpeget af SK MX. 
 En person udpeget af SK RR/DR. 
 To personer udpeget af SK SPW. 

7.1.1. DMU’s Disciplinærnævn 
Disciplinærnævnet har til opgave at træffe 
afgørelse i klage- og ankesager efter DMU’s 
reglementer. 
Nævnet består af 8 personer udpeget i henhold til 
nedenstående. 

 Formanden udpeges af DMU's 
Hovedbestyrelse. 

 To personer udpeget af SK MX. 
 En person udpeget af SK RR/DR. 
 To personer udpeget af SK SPW. 

Ændret i formuleringen 
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 En person udpeget af SK OT. 
 En person udpeget af SK PB. 

Ved udpegningen skal kandidatens egnethed, 
i forhold til dobbeltroller og habilitet, afklares. 
En udøvende dommer kan ikke udpeges. 

 En person udpeget af SK OT. 
 En person udpeget af SK PB. 

Ved udpegningen skal kandidatens egnethed, i 
forhold til dobbeltroller og habilitet, afklares. En 
udøvende dommer kan ikke udpeges. 

7.1.2. 7.1.2. DMU's Ordensnævn 
DMU’s Ordensnævn er valgt iht. DMU’s 
Vedtægter. DMU’s Ordensnævn behandler 
blandt andet alle eventuelle klage- og 
ankesager fra Disciplinærnævnets afgørelser. 

7.1.2. DMU's Ordensnævn 
DMU’s Ordensnævn er valgt iht. DMU’s 
Vedtægter. DMU’s Ordensnævn behandler klage- 
og ankesager fra Disciplinærnævnets afgørelser. 

Inkluderet klager. 

NY  
7.1.2.1. 

7.1.2.1. Opsættende virkning 
Ordensnævnet kan undtagelsesvist tillægge 
en anke opsættende virkning. 
Kan behandles selvstændigt inden den 
egentlige behandling er påbegyndt. 
Besluttes af formanden eller dennes 
stedfortræder.  

7.1.3. Opsættende virkning 
Ordensnævnet kan undtagelsesvist tillægge en 
anke opsættende virkning. 
Kan behandles selvstændigt inden den egentlige 
behandling er påbegyndt. 
Besluttes af formanden eller dennes 
stedfortræder.  

Nyt – indført mulighed 
for opsættende virkning 

7.2 7.2. Sanktioner 
Følgende sanktioner kan ikendes: 

 Advarsel. 
 Bøde. 
 Tidsstraf- og/eller  
 pPointstraf. 
 Annullering af mesterskabspoint. 
 Diskvalifikation. 
 Udelukkelse 
 Bortvisning. 
 Annullering af mesterskabspoint. 
 Inddragelse af licens. 
 Suspension. 
 Karantæne.* 
 Eksklusion. 

 
* En idømt karantæne kan gøres betinget 
med fastsættelse af gældende tidsrum. 

7.2. Sanktioner 
Følgende sanktioner kan ikendes: 

 Advarsel. 
 Bøde. 
 Tidsstraf 
 Pointstraf. 
 Annullering af mesterskabspoint. 
 Diskvalifikation. 
 Bortvisning. 
 Karantæne.* 
 Eksklusion. 

 
* En idømt karantæne kan gøres betinget med 
fastsættelse af gældende tidsrum. 

Tilrettet sanktioner for 
at tydeliggøre 
sanktioner. 

 Myndighed Dommer (Jury) Disciplinærnævn

Advarsel X X

Bøde X X

Tidsstraf X X

Pointstraf X X

Diskvalifikation X X

Udelukkelse / bortvisning X X

Bortvisning X X

Betinget dom X

Annulering af mesterskabspoint X

Inddragelse af licens X

Suspension Karantæne X

Eksklusion

 

Myndighed Dommer (Jury) Disciplinærnævn

Advarsel X

Bøde X X

Tidsstraf X X

Pointstraf X X

Diskvalifikation X X

Bortvisning X X

Annulering af mesterskabspoint X

Karantæne X

Eksklusion

Skema opdateret med 
revideret sanktioner. 

  
 
 

 Nyt skema med 
angivelse af 
retningslinjer for straffe 
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Dommerens ansvar ved løb Mindre Groft
Verbalt overfald og truende adfærd Mod dommeren / 

Stævnelederen / Officials
Advarsel***

Mod andre Advarsel***

Fysisk og psykisk overfald * Mod dommeren / 
Stævnelederen / Officials

Bortvisning**

Mod andre Bortvisning**

Usportslig optræden på banen under kørsel Tidsstraf / Placeringsstraf

Doping * Bortvisning**

Euforiserende påvirkning * Bortvisning**

Påvirket af alkohol * Bortvisning**

Kommentarer:

* Vil automatisk medføre yderligere sag i Disciplinærnævnet
** Ved bortvisning bortfalder alle indkørte point for hele dagen
 *** Ved advarsel nr. 2 bortvises den/de involverede

Verbalt overfald, truende adfærd og Usportslig optræden på banen under kørsel: ved skærpende omstændigheder kan der rejses sag i 
Disciplinærnævnet

 

og sanktioner for 
dommeren. 
Opdateres med tekst til 
reglementet. 
 
 
 
 
 

7.2.1. 7.2.1. Advarsel 
En advarsel gælder for det pågældende 
arrangement (kan være over flere dage). Ved 
advarsel nr. 2 bortvises den eller de 
involverede personer fra anlægget (se 
bortvisning). 

7.2.1. Advarsel 
En advarsel gælder for det pågældende 
arrangement (kan være over flere dage). Ved 
advarsel nr. 2 bortvises den eller de involverede 
personer fra anlægget (se bortvisning). 

Opdateret beskrivelse 

7.2.2. 7.2.2. Bøde 
Kan gives til personer som ikke følger 
anvisninger fra officials  iht. Alment 
Reglementet og/eller specialreglementer. 
Bødestørrelse (DKK) skal fastsættes. 
 
Såfremt en bøde ikke er betalt inden udløbet 
af den fastsatte tidsfrist, sættes den 
pågældende i karantæne (nationalt og 
internationalt), indtil bøden er betalt. 

7.2.2. Bøde 
Bødestørrelse (DKK) skal fastsættes. 
Såfremt en bøde ikke er betalt inden udløbet af 
den fastsatte tidsfrist, sættes den pågældende i 
karantæne (nationalt og internationalt), indtil 
bøden er betalt. 

Ny beskrivelse 

 7.2.3. Tidsstraf 
Tidstillæg i forhold til kørerens aktuelt 
opnåede positionering eller resultat i et givet 
heat eller afdeling. 

7.2.3. Tidsstraf 
Tidstillæg i forhold til kørerens aktuelt opnåede 
positionering eller resultat i et givet heat eller 
afdeling. 

Ny beskrivelse 

 7.2.4. Pointstraf 
Fradømmelse af points, som påvirker 
kørerens opnåede positionering eller resultat 
i et givet heat, afdeling eller klassement. 

7.2.4. Pointstraf 
Fradømmelse af points, som påvirker kørerens 
opnåede positionering eller resultat i et givet 
heat, afdeling eller klassement. 

Ny beskrivelse 

7.2.13. 7.2.15. Diskvalifikation 
Medfører automatisk og uafhængigt af 
enhver anden straf eliminering af resultaterne 
opnået ved et givent heat,  afdelingløb eller i 
et givent klassement resten af stævnet. 

7.2.5. Diskvalifikation 
Medfører automatisk og uafhængigt af enhver 
anden straf eliminering af resultaterne opnået 
ved et givent heat, afdeling eller resten af 
stævnet. 

Ændring af tekst 

7.2.24. 7.2.26. Udelukkelse/b Bortvisning 
BortvisningUdelukkelse fra et løb eller 
træning kan ske ved afgørelse i henhold til 
reglementet fra den ansvarlige myndighed 
(dommer eller træningsleder) enten før, 
under eller efter løbet eller træningen. 
En bortvisning betyder at køreren eller 
teamet uden unødigt ophold skal forlade 

7.2.6 Bortvisning 
Bortvisning fra et løb eller træning kan ske ved 
afgørelse i henhold til reglementet fra den 
ansvarlige myndighed (dommer eller 
træningsleder) enten før, under eller efter løbet 
eller træningen. 
En bortvisning betyder at køreren eller teamet 
uden unødigt ophold skal forlade løbspladsen 

Tydeliggørelse og ”kun” 
anvende én definition. 
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løbspladsen inklusiv ryttergård, 
tilskuerpladser mv.. 
Alle point indkørt til det pågældende 
arrangement elimineres (kan være over flere 
dage). 
 

inklusiv ryttergård, tilskuerpladser mv.. 
Alle point indkørt til det pågældende 
arrangement elimineres (kan være over flere 
dage). 
 

7.2.3. 7.2.3. Frakendelse og inddragelse af licens 
En kørers eller en officials licens, hvad enten 
dette er nationalt eller internationalt, 
inddrages automatisk i en 
suspensionsperiode, såfremt en idømt bøde 
ikke er betalt inden udløbet af den fastsatte 
tidsfrist. 
Licens kan frakendes, når indehaveren enten 
ikke længere anses for værdig til at have 
licens eller har medvirket som official ved 
eller deltaget i et ikke godkendt løb. 
Frakendelse skal være tidsbestemt. 
 

 Udgår og 
sammenlægges med 
karantæne. 

 7.2.7. Annullering af mesterskabspoints 
Betyder bortfald af erhvervede 
mesterskabspoints i nærmere bestemt 
omfang. 

7.2.7. Annullering af mesterskabspoints 
Betyder bortfald af erhvervede mesterskabspoints 
i nærmere bestemt omfang. 

Ny beskrivelse 

7.2.45. 7.2.48. SuspensionKarantæne 
Tidsbegrænset karantæne fra deltagelse tab 
af alle rettigheder knyttet til medlemskab og 
licenserhvervelse, samt forbud mod 
deltagelse i alle i alle, eller specifikke 
aktiviteter og ophold på arealer under DMU, 
FIM, FIM Europe og UIM.  
Suspensionsperioden kan maksimalt være 2 
år. En værge eller forælder, der straffes med 
karantænesuspension, kan med fuldmagt 
overdrage pligterne til anden myndig person.  
 

7.2.8. Karantæne 
Tidsbegrænset karantæne fra deltagelse i alle, 
eller specifikke aktiviteter og ophold på arealer 
under DMU, FIM, FIM Europe og UIM.  
En værge eller forælder, der straffes med 
karantæne, kan med fuldmagt overdrage 
pligterne til anden myndig person.  
 

Begrebet karantæne 
erstatter suspension og 
”Frakendelse og 
inddragelse af licens” 
for at lette forståelsen. 
Ligeledes udvides 
karantænen til at det 
kan være alt eller 
udvalgte aktiviteter 
som karantænen 
omhandler. 

7.2.57. 7.2.59. Eksklusion 
Endeligt tab af alle rettigheder i forhold til 
DMU, FIM, FIM Europe eller UIM samt forbud 
mod deltagelse i alle aktiviteter og ophold på 
arealer under DMU, FIM, FIM Europe og UIM. 

7.2.9. Eksklusion 
Endeligt tab af alle rettigheder i forhold til DMU, 
FIM, FIM Europe eller UIM samt forbud mod 
deltagelse i alle aktiviteter og ophold på arealer 
under DMU, FIM, FIM Europe og UIM. 

Ændret afsnit 

 7.2.10. Typebeskrivelser for forseelser af 
etisk og usportslig karakter og tilhørende 
sanktioner 
 
Proportionalitet 
Udmåling af sanktioner vil i 
Disciplinærnævnet og Ordensnævnet altid ske 
efter vurdering i forhold til sammenlignelige 
forseelser begået i andre sportsgrene under 
DMU end den aktuelle, herunder om der 
tidligere er ikendt sanktioner for forseelser af 

7.2.10. Typebeskrivelser for forseelser af etisk og 
usportslig karakter og tilhørende sanktioner 
 
Proportionalitet 
Udmåling af sanktioner vil i Disciplinærnævnet og 
Ordensnævnet altid ske efter vurdering i forhold 
til sammenlignelige forseelser begået i andre 
sportsgrene under DMU end den aktuelle, 
herunder om der tidligere er ikendt sanktioner for 
forseelser af tilsvarende type.  
 

Ny beskrivelse. 
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tilsvarende type.  
 
I DMU er der hverken en maksimums- eller 
minimumsgrænse for størrelsen af bøder eller 
varighed af karantæner. Disciplinærnævnet 
og Ordensnævnet kan ved særligt 
formildende omstændigheder reducere 
sanktionen og tilsvarende ved skærpende 
omstændigheder øge sanktionen i forhold til 
nedenstående.   
 
Verbalt overfald og truende adfærd  
Verbalt overfald defineres ud fra indholdet og 
ikke udelukkende ud fra tonen. Truende 
adfærd vil blive rubriceret som verbalt 
overfald. Der må forventes Karantæne i op til 
4 måneder (normal strafferamme) 
 
Situationer/hændelser rettet mod dommere, 
stævneledere, officials, frivillige eller øvrige 
personer med tilknytning til løbet/klubben vil 
som udgangspunkt blive betragtet som en 
skærpende omstændighed. Der må forventes 
Karantæne i op til 6 måneder (skærpet 
strafferamme)  
 
Fysisk og psykisk overfald  
Fysisk overfald defineres f.eks. som slag, 
spark og rusk. Psykisk overfald defineres som 
f.eks. asocial adfærd, verbale og ikke verbale 
handlinger af skræmmende eller 
nedbrydende karakter. Der må forventes 
Karantæne i op til 6 måneder, eventuelt 
kombineret med Bøde (normal 
strafferamme).  
 
Situationer/hændelser mod dommere, 
stævneledere, officials, frivillige eller øvrige 
personer med tilknytning til løbet/klubben vil 
som udgangspunkt blive betragtet som en 
skærpende omstændighed. Der må forventes 
Karantæne i op til 12 måneder, eventuelt 
kombineret med Bøde (skærpet 
strafferamme).   
 
Usportslig optræden på banen under kørsel  
Usportslig optræden på banen defineres som 
en handling, der kan bringe andres fysiske 
og/eller psykiske helbred i fare. Der må 
forventes Karantæne i op til 4 måneder 
(normal strafferamme). 
 
En særlig aggressiv fysisk handling rettet mod 
kroppen, især mod ansigt, hals eller nakke vil 
blive betragtet som en skærpende 

I DMU er der hverken en maksimums- eller 
minimumsgrænse for størrelsen af bøder eller 
varighed af karantæner. Disciplinærnævnet og 
Ordensnævnet kan ved særligt formildende 
omstændigheder reducere sanktionen og 
tilsvarende ved skærpende omstændigheder øge 
sanktionen i forhold til nedenstående.   
 
Verbalt overfald og truende adfærd  
Verbalt overfald defineres ud fra indholdet og 
ikke udelukkende ud fra tonen. Truende adfærd 
vil blive rubriceret som verbalt overfald. Der må 
forventes Karantæne i op til 4 måneder (normal 
strafferamme) 
 
Situationer/hændelser rettet mod dommere, 
stævneledere, officials, frivillige eller øvrige 
personer med tilknytning til løbet/klubben vil som 
udgangspunkt blive betragtet som en skærpende 
omstændighed. Der må forventes Karantæne i op 
til 6 måneder (skærpet strafferamme)  
 
Fysisk og psykisk overfald  
Fysisk overfald defineres f.eks. som slag, spark og 
rusk. Psykisk overfald defineres som f.eks. asocial 
adfærd, verbale og ikke verbale handlinger af 
skræmmende eller nedbrydende karakter. Der må 
forventes Karantæne i op til 6 måneder, eventuelt 
kombineret med Bøde (normal strafferamme).  
 
Situationer/hændelser mod dommere, 
stævneledere, officials, frivillige eller øvrige 
personer med tilknytning til løbet/klubben vil som 
udgangspunkt blive betragtet som en skærpende 
omstændighed. Der må forventes Karantæne i op 
til 12 måneder, eventuelt kombineret med Bøde 
(skærpet strafferamme).   
 
Usportslig optræden på banen under kørsel  
Usportslig optræden på banen defineres som en 
handling, der kan bringe andres fysiske og/eller 
psykiske helbred i fare. Der må forventes 
Karantæne i op til 4 måneder (normal 
strafferamme). 
 
En særlig aggressiv fysisk handling rettet mod 
kroppen, især mod ansigt, hals eller nakke vil blive 
betragtet som en skærpende omstændighed. Der 
må forventes Karantæne i op til 6 måneder 
(skærpet strafferamme).   
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omstændighed. Der må forventes Karantæne 
i op til 6 måneder (skærpet strafferamme).   

VEDTÆGTSFORSLAG 2022 

 
§ 15 

§ 15 Kørerrepræsentanter 
1. Kørerrepræsentanter udpeges af den 

pågældende sportskommission og 
sportsudvalg for 1 år af gangen.  

 Der kanskal højst være én 
kørerrepræsentant i det 
enkeltesamtlige sportsudvalg. 

2. Indstilling af kørerepræsentant til 
sportsudvalg kan ske af DMU-
klubberne, DMU-licensindehavere, 
eller af sportskommissionerne. 

3.  Indstillingsperioden er fra indkaldelse 
til det årlige repræsentantskabsmøde, 
og indtil 14 dage efter afholdelse af 
denne. Udvalgene udpeges 14 dage 
herefter 

4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 
18 år og have kørerlicens. (dog 
undtaget eventuelle micro sports-
udvalg hvor der kan udpeges en 
forælder som repræsentant). 

 

§ 15 Kørerrepræsentanter 
1. Kørerrepræsentanter udpeges af den 

pågældende sportskommission og 
sportsudvalg for 1 år af gangen.  

 Der kan højst være én kørerrepræsentant i 
det enkelte sportsudvalg. 

2. Indstilling af kørerepræsentant til 
sportsudvalg kan ske af DMU-klubberne, 
DMU-licensindehavere, eller af 
sportskommissionerne. 

3.  Indstillingsperioden er fra indkaldelse til 
det årlige repræsentantskabsmøde, og 
indtil 14 dage efter afholdelse af denne. 
Udvalgene udpeges 14 dage herefter 

4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år 
og have kørerlicens. (dog undtaget 
eventuelle micro sports-udvalg hvor der 
kan udpeges en forælder som 
repræsentant). 

 

Ændret så det ikke er et 
krav at der skal være en 
kørerrep. 

§ 12 § 12 DMU’s Ordensnævn 
1. DMU’s Ordensnævn består af 3 

medlemmer og er DMU’s højeste 
dømmende myndighed. 

2. Ordensnævnet træffer afgørelser 
ibehandler alle klage- og ankesager, 
der vedrører forståelse, efterlevelse 
eller administration af efter  DMU’s 
vedtægter, reglementer, regler m. v.   

§ 12 DMU’s Ordensnævn 
1. DMU’s Ordensnævn består af 3 

medlemmer og er DMU’s højeste 
dømmende myndighed. 

2. Ordensnævnet træffer afgørelser i klage- 
og ankesager efter  DMU’s vedtægter, 
reglementer, regler m. v.   

 

Ændret teksten så 
klager er inkluderet og 
ændret til afgørelser 
som for DN. 

§ 29 § 29 Eksklusion  
1. En klub eller et medlem, der vægrer sig 

ved at acceptere en af DMU idømt 
sanktion, eller som på anden måde ikke 
retter sig efter de af DMU meddelte 
påbud eller forskrifter, kan ekskluderes 
af DMU´s Ordensnævn efter indstilling 
fra DMU´s Hovedbestyrelse. et 
repræsentantskabsmøde, når mindst 
2/3 af de repræsenterede klubber 
stemmer derfor, eller kan af DMU’s 
Disciplinærnævn sættes i karantæne, 
indtil et repræsentantskabsmøde er 
afholdt. 

§ 29 Eksklusion  
1. En klub eller et medlem, der vægrer sig ved 

at acceptere en af DMU idømt sanktion, 
eller som på anden måde ikke retter sig 
efter de af DMU meddelte påbud eller 
forskrifter, kan ekskluderes af DMU´s 
Ordensnævn efter indstilling fra DMU´s 
Hovedbestyrelse. 

Eksklusion flyttet fra 
Repræsentantskabet til 
ON 
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BILAG 3 KRITERIER FOR SPEEDWAY LIGA LICENS 

Generelt 
Speedway Liga Licensen tildeles til, og ejes af klubben.  
Der skal være etableret et Selskab til drift af den professionelle Speedway afdeling med følgende krav: 

 Selskabets regnskabsår: 01-11.XXXX til 31.10.XXXX. 
 Selskabet skal være oprettet med en selskabskapital på min. 40.000 dkk.  
 I øvrigt skal gældende selskabslov til enhver tid overholdes. 
 Klubben skal være repræsenteret i Selskabets ledelse (Forretningsudvalg eller Bestyrelse) med 

mindst én repræsentant. 
 Det anbefales kraftigt at der ikke er personsammenfald mellem selskabets direktør og formand for 

klubben. 
 Der skal foreligge en kontrakt mellem klub og selskab, som minimum skal indeholde beskrivelse af 

ansvar for matcher og forsikringsforhold.  
 Kontrakten fremsendes til DMU og er underskrevet i henhold til klubbens og selskabets 

tegningsregler. 
 I tilfælde af, at selskabet opløses, overgår ligalicensen automatisk til DMU. 

 
Årlig godkendelses procedure: 
Overdragelsen af Liga Licensen godkendes for kommende sæson efter følgende procedure og tidsplan: 

 
01-10-20XX  
Selskabet fremsender følgende til DMU/FU: 

• Retvisende tal for indeværende regnskabsår med korte kommentarer til de væsentlige tal. 
• Retvisende budget for kommende sæson med korte kommentarer. 

 
15-10-20XX 
DMU (SK SP/FU) godkender (eller indhenter yderligere oplysninger) licens for kommende sæson.  
 
15-12-20XX 
Selskabet indsender revideret regnskab for året og budget for kommende regnskabsår.  
Regnskabet skal indeholde: 

• Godkendt revisor erklæring, som indeholder en udvidet gennemgang, hvortil der som minimum skal 
fremgå: 

o Vurdering om blank påtegning iht. selskab og erhvervsstyrelsen regler - der skal tages tydeligt 
stilling til selskabets evne til at drive selskabet i revisors erklæring i årsrapporten. 

o At selskabet ikke har økonomisk udestående med kørere og holdledere ved regnskabsafslutning. 
o Notat om egenkapitalen og forventet udvikling af denne.  
o Eventuelle  ulovlige forhold skal bemærkes.  

• Intet økonomisk udestående med DMU uden at der er indgået en afdragsordning. 
 
01-02-20YY 
DMU bekræfter udstedelsen af ligalicensen for kommende sæson (eller trækker den tilbage).  

 

 

 

 


