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C.3.4 U21 500cc 
Speedway DM og 
EM/VM kvalifikation  
 

C.3.4.1 VM/EM kvalifikation  
Det offentliggøres på DMU’s hjemmeside og SPW 
facebookside, hvor mange pladser der bliver tildelt 
af FIM/FIME. Efter endt tilmelding, udtages 
kørerne i henhold til kategoriseringslisten til 
kvalifikationsløbet. Hvis kvalifikationsløbet ikke 
kan afvikles, vil landstrænerteamet udtage 
kørerne til videre deltagelse i VM/EM. 
 
C.3.4.2 Anmeldelse  
Der er fri anmeldelse for danske kørere med gyldig 
dansk licens: • Aldersgrænsen: Til og med det 
kalenderår, hvor køreren fylder 21 år.  
 
C.3.4.3 Løbsafvikling Til semifinalen gælder 
følgende regler:  
• De 16+2 bedste fra ranglisten det foregående år, 
efter de 8 kørere fra landsholdstruppen, der er 
seedede til finalen, kører 1 semifinale om 8+2 
pladser til finalen.  
• Heatskema S4.21, uden finale, anvendes i 
semifinalen  
 
Til finalen gælder følgende regler: Der foretages 
lodtrækning om startpladserne til finaledagen. 
Mellem de 4 højst scorende fra finaledagen køres 
finaleheat 21. Point indkørt heri tillægges den 
samlede score total og afgør mesterskabet.  
Ved pointlighed er finaleheatets placering 
afgørende.  
• Heatskema S4.22, med finale, anvendes i finalen 
 

C.3.4.1 VM/EM kvalifikation  
Det offentliggøres på DMU’s hjemmeside og SPW 
facebookside, hvor mange pladser der bliver tildelt 
af FIM/FIME. Efter endt tilmelding, udtages kørerne 
i henhold til kategoriseringslisten til 
kvalifikationsløbet. Hvis kvalifikationsløbet ikke kan 
afvikles, vil landstrænerteamet udtage kørerne til 
videre deltagelse i VM/EM 
Dækregler: 4 dæksider på 2 hjul 
Heatskema: S4.21 uden finale 
 
C.3.4.1.1 Anmeldelse til VM/EM kvalifikation 
Der er fri anmeldelse for danske kørere med gyldig 
dansk licens: • Aldersgrænsen: Til og med det 
kalenderår, hvor køreren fylder 21 år. 
 

C.3.4.2 U21 DM 500cc 
 
Til semifinalen gælder følgende regler:  
De 16+2 bedste fra ranglisten der foregående år 
(minus U21 landsholdstruppen, der er direkte 
seedet til finalen), kører 1 semifinale om 10+2 
pladser i finalen. Er der ikke kørere nok til en 
semifinale, køres U21 DM med de 16 bedste 
tilmeldte kørere fra kategoriseringslisten. 
Heatskema S4.21, uden finale, anvendes i 
semifinalen 
 
Til finalen gælder følgende regler: 
Der foretages lodtrækning om startpladserne til 
finaledagen. 

Præcisering 



Mellem de 4 højst scorende fra finaledagen køres 
finaleheat 21. 
Point indkørt heri tillægges den samlede score total 
og afgør mesterskabet. 
Ved pointlighed er finaleheatets placering 
afgørende. 
Heatskema S4.22, med finale, anvendes i finalen 
 
C.3.4.2.1 Anmeldelse til U21 DM 
Der er fri anmeldelse for danske kørere med gyldig 
dansk licens. 
Aldersgrænse: Til og med det kalenderår, hvor 
køreren fylder 21 år. 
 

C.9.6 Karburator C.9.6 Karburator 
Tværsnittet af karburatorens indsugningskanal 
skal have en konstantcirkulær form med en 
diameter på maximalt Ø34 mm (+0,1mm.)Kun en 
(1) enkelt brændstofdyse er tilladt. 
Ingen andre tilføjelser er tilladt i 
indsugningskanalen. 
På luftindtagssiden skal det cirkulære tværsnit 
måles fra gasspjældets kant over en 
minimumslængde af 5 mm. 
På motorsiden skal det cirkulære tværsnit måles 
fra gasspjældets kant over en minimumslængde af 
25 mm. 
På motorsiden er yderligere et (1) hul max. Ø 6 
mm. tilladt til brug for motorens startformål 
(choker). 
For 500R SKAL der bruges karburator med 
svømmerventil og monteret Ø27mm bøsning.  
 

C.9.6 Karburator 
Tværsnittet af karburatorens indsugningskanal skal 
have en konstantcirkulær form med en diameter på 
maximalt Ø34 mm (+0,1mm.)Kun en (1) enkelt 
brændstofdyse er tilladt. 
Ingen andre tilføjelser er tilladt i 
indsugningskanalen. 
På luftindtagssiden skal det cirkulære tværsnit 
måles fra gasspjældets kant over en 
minimumslængde af 5 mm. 
På motorsiden skal det cirkulære tværsnit måles fra 
gasspjældets kant over en minimumslængde af 25 
mm. 
På motorsiden er yderligere et (1) hul max. Ø 6 
mm. tilladt til brug for motorens startformål 
(choker). 
For 500R SKAL der bruges karburator med 
svømmerventil og monteret Ø27mm bøsning. 
Bøsningen skal købes hos DMU eller hos Lars Aage 
fra LN Racing. Se illustration i Bestemmelse F. 

 

Tilføjelse af 
kontaktperson 
og reference 
til illustration i 
bestemmelse 



20.1.i Holdanmeldelser i.  
En klub, der har hold i flere divisioner i samme 
klasse, skal holdtilmeldingen altid ske med 
fuldtallige hold i højest rangerende division først. 
Overtrædelser heraf medfører holdstraf i.h.t. 21.1. 
Undtaget fra denne regel er 85cc turneringen. 
 

i.  
En klub, der har hold i flere divisioner i samme 
klasse, skal holdtilmeldingen altid ske med 
fuldtallige hold i højest rangerende division først. 
Overtrædelser heraf medfører holdstraf i.h.t. 21.1. 
Undtaget fra denne regel er 50/85cc turneringen. 

 

Tilføjelse af 
50cc 

3.1.1 Licens til flere 
klasser 

 3.1.1 Licens til flere klasser 
Det er tilladt at erhverve licens og deltage i træning 
og løb i følgende maskinklasser.  
85cc og 250cc 
85cc og 500R 
250cc og 500R 
250cc og 500cc 
Det er dog altid den laveste maskinklasse der skal 
prioriteres. 

Forklaring af 
hvilke klasser 
der må haves 
licens til på 
samme tid. 

12.5.c Punktlighed ved 
start 

c. 
Hvis første start i et heat skønnes at være 
utilfredsstillende, eller ved sprængt startsnor, skal 
dommeren øjeblikkeligt stoppe heatet, og heatet 
startes om med alle kørere. Der gives 1 minut til 
omstarten, regnet fra det øjeblik hvor startsnoren 
er klar igen. 
 

c. 
Hvis første start i et heat skønnes at være 
utilfredsstillende, eller ved sprængt startsnor, skal 
dommeren øjeblikkeligt stoppe heatet, og heatet 
startes om med startberettigede kørere. Der gives 1 
minut til omstarten, regnet fra det øjeblik hvor 
startsnoren er klar igen. 

 

Præcisering 

A.2.8.k Tilladte 
ændringer 

k. 
For Yamaha skal den originale cylinder mærket 49 
cc benyttes. Det er tilladt at benytte originale 
stempler i overstørrelse indtil + 1,00 mm. Det er 
desuden tilladt at benytte uoriginale Prox 
stempler med reservedelsnumrene 01.2005.000, 
01.2005.025, 01.2005.050 og 01.2005.100 
 

k. 
For Yamaha skal den originale cylinder mærket 49 
cc benyttes. Det er tilladt at benytte originale 
stempler i overstørrelse indtil + 1,00 mm. Det er 
desuden tilladt at benytte uoriginale Prox stempler 
med reservedelsnumrene 01.2005.000, 
01.2005.025, 01.2005.050, 01.2005.075 og 
01.2005.100 
 

Tilføjelse af 
størrelse 



3.2 aldersgrænser Aldersgrænserne er gældende fra fødselsdatoen 
og til og med det kalenderår, hvor man fylder det 
pågældende år. 

a. 50cc: Kan dyrkes fra 3-11 år. 

b. Ved indløsning af 50cc kørerlicens 
skal mindst en af forældrene eller 
barnets værge være medlem af 
kørerens stamklub. 
Vedkommende person er 
ansvarlig for barnet og dets 
materiel, og barnets indmeldelse i 
klub, licensansøgning og 
anmeldelser til løb. 

c. 85cc: Kan dyrkes fra 8-18 år.  

d. 85E: Elektrisk speedway i 85cc 
klassen. Kan dyrkes fra 8-18 år. 

e. 250cc: Kan dyrkes fra 13 år.  

f. 500R: Kan dyrkes fra 14 år. 

g. 500cc: Kan dyrkes fra 16 år. Dog 
kan man efter en sæson med 
deltagelse i mindst 5 løb på 250cc, 
starte på 500cc fra det fyldte 15 
år. 

Aldersgrænserne er gældende fra fødselsdatoen og 
til og med det kalenderår, hvor man fylder det 
pågældende år. 

a. 50cc: Kan dyrkes fra 3-11 år. 

b. Ved indløsning af 50cc kørerlicens 
skal mindst en af forældrene eller 
barnets værge være medlem af 
kørerens stamklub. Vedkommende 
person er ansvarlig for barnet og 
dets materiel, og barnets 
indmeldelse i klub, licensansøgning 
og anmeldelser til løb. 

c. 85cc: Kan dyrkes fra 8-18 år.  

d. 85E: Elektrisk speedway i 85cc 
klassen. Kan dyrkes fra 8-18 år. 

e. 190cc: Kan dyrkes fra 8-18 år. 

f. 250cc: Kan dyrkes fra 13 år.  

g. 500R: Kan dyrkes fra 14 år. 
h. 500cc: Kan dyrkes fra 16 år. Dog 

kan man efter en sæson med 
deltagelse i mindst 5 løb på 250cc, 
starte på 500cc fra det fyldte 15 år. 

Tilføjelse af 
190cc 

9.2 
Brandslukningsmateriel 
og nødværktøj 

• Nødværktøj som f.eks. skæreværktøj og 
brækjern til at frigøre en kører fra  
motorcykel eller barriere, skal være til stede i 
ryttergården. 
• Mindst tre brandslukkere skal placeres på 
inderbanen, eller nær startområdet. 
• Ryttergårdschefen skal også have to ildslukkere 
til disposition. 
• Brandslukningsmateriellet skal kontrollers før 
hvert stævne. 

• Nødværktøj som f.eks. skæreværktøj og 
brækjern til at frigøre en kører fra 
motorcykel eller barriere, skal være til 
stede i ryttergården. 

• Der skal være minimum 5 brandslukkere til 
stede ved træning og løb. 2 skal placeres i 
ryttergården. 1 skal placeres ved start/mål, 
og der skal placeres en ved sving ½ og 1 ved 
sving 3/4.  

• Brandslukningsmateriellet skal kontrollers 
før hvert stævne, og have et gyldigt 
godkendelsesmærkat. 

Præcisering af 
brandslukkere 



• Fra 2023 skal der anvendes brandslukkere 
af ABC-typen på minimum 6 kg. 

 
B.2.2 
Holdsætningsværdi 

Summen af kørernes holdsætningsværdi på et 
hold, jf. 17.7 må ikke overskride følgende: • 1. div. 
23 
2. div. 14 
 3. div. 11  
• For ikke-stamklubskørere skal ligaværdi bruges 
ved udregningen af den samlede 
holdsætningsværdi i forbindelse med 
holdanmeldelse. 
 

Summen af kørernes holdsætningsværdi på et hold, 
jf. 17.7 må ikke overskride følgende: 

• 1. div. 23 

• 2. div. 14 

• 3. div. 11 

• For ikke-stamklubskørere skal ligaværdi bruges 
ved udregningen af den samlede 
holdsætningsværdi i forbindelse med 
holdanmeldelse. 

• Hvis der ikke stilles fuldtalligt op, fratrækkes 2,5 
point i samlet holdsætningsværdi, og holdet 
straffes i henhold til 21.1. 

 

Tilføjelse af 
strafpoint 

 


