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Kære alle Quad drenge og piger,  

 

Så er der langt om længe nyt fra Quad SU.  

 

Sæson 2022 står for døren, og vi glæder os meget til at komme i gang. I Quad SU har vi længe arbejdet i 

kulisserne, både på et nyt reglement og på planerne for træningsdage for 2022.  

 

Ændringer i Quad SU  

I Quad SU vil vi forsøge at støtte quadsporten i Danmark, bl.a. ved at forbedre dialogen med SK, klubberne 

og DMU, da vi tror på, at dialog og samarbejde er vejen frem. Ud over de primære arbejdsområder er der for 

2022 fokus på at imødekomme ændringskrav fra DMU, deltage i repræsentantskabsmøder med de andre 

udvalg og klubberne, fokusere på fair play, arbejde for at Quad kan træne i alle DMU klubber, samt afvikle 

træningsdage på lige fod med MX solo.  

 

Quad SU består i 2022 af følgende medlemmer:  

• Benjamin Jørgensen (formand)  

• Lars Lübker  

• Kim Lykke Christensen  

• Lars-Peter Østergaard (landstræner)  

• Keld Andersen (kørerrepræsentant)  

 

Henrik Rasmussen har desværre valgt at trække sig, og det er vi kede af, men vi siger tusinde tak for hans 

indsats.  

 

Quad Træningsdage  

Vi har i Quad SU lavet en skabelon over, hvordan træningsdage kan afvikles, samt sat en ambition om at 

afholde 3-5 dage over 2022. Den ambition bliver dog udfordret af, at vi ikke kan komme videre med 

planlægningen før løbskalenderen er afsluttet. Det til trods har vi netop lavet en aftale med Sæby om en 

træningsweekend d. 6-7/8-22, så sæt kryds i kalenderen allerede nu         

 

Manglende løbskalender – hvorfor?  

Vi ved, at mange allerede er i gang med at planlægge sæsonen og venter spændt på, at den endelige 

løbskalender kommer ud! Ansvaret for at arrangere løbskalenderen ligger under SK, der pt. har svært ved at 

finde klubber der vil arrangere løb for os. Vi har dog hørt, at der allerede er arrangeret nogle flere løb, men 

kender ikke datoerne endnu.  

 

Vi synes dog ikke, at det er ok, at man som klub kan frasige sig Quadløb og træninger. Vi ønsker samme 

behandling hos klubberne som MX solo. Vi kører under samme reglement som MX solo og betaler licens og 

klubmedlemsskab på lige fod, men oplever, at klubber kan frasige sig at have Quad træning og løb. Derfor er 

vi i gang med at indgive en officiel klage til DMU, ikke for at skabe larm og ballade, men for at passe på vores 

lille niche sport og give os lige vilkår med de andre grene under DMU motorsport. Ikke kun for sæson 2022, 

men også fremadrettet, i håb om at vi de næste mange år, kan komme rundt i hele Danmark og vise vores 

fantastiske sport.  



Vi forventer, at DMU vil modtage klagen konstruktivt, så vi sammen kan komme hurtigt i mål med en komplet 

sæsonkalender, og få lagt de allerede planlagte fællestræninger ind, således at flest mulige får mulighed for 

at deltage.  

 

Reglementsændringer for 2022  

I dette års reglement er der indført nogle nye ændringer, som man bør sætte sig ind, hvad enten man er 

kører eller forælder til børn, der kører. Nedenfor er et udpluk af nogle af dette års ændringer. Generelt er 

ændringerne sket på opfordring fra DMU omkring ensretning af solo og Quad reglementet, samt en bøn fra 

klubberne om at reducere klasserne, når der er så få til bom. Det skulle modsat også højne klubbernes 

velvillighed til fremadrettet at afvikle Quad løb.  

 

Tekniske ændringer (eksempler)  

En del ændringer på det tekniske reglement er foretaget for at sikre mere ensartethed mellem reglementets 

solo-del og Quad - eksempelvis tuning, hvor der er indført cc begrænsninger i de små klasser. Eksempelvis i 

minigear er 105cc og 170cc maskiner ikke tilladt mere. Det vil fremadrettet kræve, at man monterer original 

85cc/150cc cylinder igen eller anskaffer sig en sådan. Dem, som har maskiner allerede og kører med det – 

kan søge om dispensation for sæsonen 2022 for at kunne fortsætte med nuværende tuning året ud.  

Modsat er der i MAXI 450C klassen nu tilladt at deltage med 500cc maskiner.  

Derudover er der indført hastighedsbegrænsning på mikroklassen til maks 30kmt +10%. 

 

Reduktion af klasser i 2022  

For 2022 er antallet af Quad klasser reduceret fra 9 til 7, som er følgende:  

• Quad Begynder 50cc :  hvid bund, sorte tal  

• Quad Micro 100cc :   gul bund, sorte tal  

• Quad Mini 100cc Vario :  hvid bund, sorte tal  

• Quad Mini B/C 250cc Gear Mix :  hvid bund, sorte tal  

• Quad Maxi C 450cc :   blå bund, hvide tal  

• Quad Maxi A/B 500cc Open:  gul bund, sorte tal  

• Quad Old Boys 40+ Open:  hvid bund, sorte tal (20min køretid)  

I oldboys klassen er alderen hævet til 40 år, og heatlængden forlænget til 20min.  

 

Selvom det er utilfredsstillende, at vi fortsat mangler den endelige løbskalender, vi vil alligevel opfordre jer 

alle til, at vi fortsat står tæt sammen og bliver ved med at hjælpe hinanden – vi er alle ambassadører for 

Quadsporten, og vi tror på, at vi sammen kan løfte medlemstallene og sporten, men kun ved at trække i 

samme retning.  

 

I vil høre mere, straks vi kender datoerne for den endelige løbskalender.  

 

Husk, at I altid er velkomne til at kontakte os med gode ideer, tiltag, ris og ros         

 

De bedste hilsner Quad SU 


