
MOTORSPORT FOR 
HELE FAMILIEN!
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Jegstrup Cross Center
Vang Mark 30, 9380 Vestbjerg

Jegstrup Cross Center • Vang Mark 30 • 9380 Vestbjerg • Tlf.:  96 39 17 02 • Web-shop: jegstrupcross.dk

Vi forhandler reservedele til mange mærker og udstyr – fra 3 år og op

TM Racing er en eksklusiv, 
håndbygget italiensk maskine. 
Fremstilles på bestilling.
• Motocross
• Enduro 
• Motard SMX og SMR
• 85cc til 530cc
Lagerførende af reservedele.

ALT I UDSTYR TIL 
DIN CROSSER OG TIL 
DIG SELV
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DANMARKS 
MOTOR UNION
Er du til fart over feltet, adrenalin i kroppen og 
jord under støvlerne, er du helt sikkert også til 
motorsport.

Danmarks Motor Union er den ledende organisation, 
når det kommer til at dyrke motorcykelsport i 
Danmark. Vi har ca. 75 klubber rundt om i hele 
landet, hvor der er rig mulighed for at prøve kræfter 
med bl.a. speedway, motocross, trial og sågar jetski. 
De fleste klubber har specialiseret sig inden for en 
enkelt idrætsgren, mens enkelte klubber tilbyder 
flere forskellige. Fælles for alle vores klubber er dog 
det store engagement og det stærke fællesskab 
kørere og trænere imellem.

EN SPORT FOR ALLE
Måske har du, som mange andre, en forestilling 
om, hvordan den klassiske motorsportsudøver ser 
ud, men sandheden er, at ikke to udøvere er ens. 
Faktisk er vores medlemmer vidt forskellige, når 

det kommer til alder og køn. Om du er 4 år eller 
80, spiller ingen rolle hos os. Så længe du har et 
gældende klubmedlemskab og en kørelicens, må du 
køre på vores baner.

Det vigtigste er faktisk bare, at du har lyst til at køre 
og har respekt for både mennesker og omgivelser 
– så lover vi dig en fed fritidsaktivitet med sved på 
panden og smil på læben.

Vi glæder os til at se dig på banerne.

DMU ER ET SPECIALFORBUND 
UNDER DIF. VI ER ET 
LANDSDÆKKENDE FORBUND OG 
ARBEJDER BL.A. MED MEDLEMSPLEJE, 
SIKKERHED, UDVIKLING OG ELITE.
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MOTORSPORT  
 FOR HELE
  FAMILIEN

Når du går til motorsport, får du ikke kun god 
motion. Du får også mulighed for at tilbringe en 
masse tid sammen med andre. Motorsporten er en 
af de få idrætsgrene, man kan dyrke som familie. 
Det er en sport og et miljø med et stærkt fællesskab, 
der lægger op til samvær og kvalitetstid på tværs af 
generationer både på og uden for banen.

I motorsporten mødes alle med samme 
udgangspunkt. Der køres mod hinanden på tværs 
af alder, og det giver gode muligheder for 
at tilbringe en masse tid sammen med 
dem, man kender, og samtidig opbygge 
nye relationer og venskaber på tværs i 
klubberne.

Vores klubber lægger et stort arbejde i 
at planlægge og tilrettelægge træning 
med fokus på både leg, sikkerhed, 
læring og mental udvikling. Det 
koster et par ture i jorden at blive en god 
motorsportsudøver, men der er samtidig en 
masse læring i det, f.eks. at fejl gør bedre, og 
for mange, særligt børn og unge, giver det 
et positivt selvtillidsboost.

Motorsport er ikke kun fart over 
feltet. Her bliver du udfordret på 
både din kondition, din fysiske 
styrke og din balance. Du får 
altså både god motion og frisk 
luft, når du dyrker motorsport.

VIDSTE DU, at man kan starte 
med motorsport allerede som 
3-årig? Læs mere om, hvordan 

du kommer i gang, på 
www.dmusport.dk/
kom-i-gang 
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MOTORSPORTSDISCIPLINER UNDER DMU
SOM SPECIALFORBUND REPRÆSENTERER VI EN 
RÆKKE FORSKELLIGE IDRÆTSGRENE, SOM DU KAN 
LÆSE MERE OM PÅ DISSE SIDER.

ENDURO

MOTOCROSS

TRIALQUAD CROSS

ROAD RACING

AQUABIKE

Hit the
perfect line.
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and the aid of cutting- edge 
high-performance, the Husqvarna 
Motorcycles Motocross line-up 
works in your favour.
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MOTORSPORTSDISCIPLINER UNDER DMU

SPEEDWAY

SUPERMOTO DRAG RACING
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high-performance, the Husqvarna 
Motorcycles Motocross line-up 
works in your favour.
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GODE TRÆNINGSMILJØER OG 
ALDERSRELATERET TRÆNING
Hos DMU har vi et stort fokus på at etablere gode og 
sunde træningsmiljøer for vores børn og unge.

Igennem ATK (aldersrelateret træningskoncept) 
planlægger og eksekverer vores mange dygtige, 
frivillige trænere træninger med udgangspunkt i 
kørernes alder og niveau. ATK er for børn og unge i 
alderen 3-18 år.

ATK er træning ud fra et pædagogisk synspunkt, og 
alle vores ATK-trænere er uddannet på kurser ved DMU 
og DIF. Selve ATK-træningen har fokus på både krop, 
mental styrke og kost. Formålet er at skabe et godt og 
solidt træningsfundament for vores børn og unge, hvor 
både det fysiske og mentale spiller sammen og skaber 
robuste og fornuftige udøvere.

GØR EN FORSKEL SOM ATK-TRÆNER
Som ATK-træner er du med til at fremme udviklingen 
af sporten, kørerne og livet i din klub. Det kræver ikke 
særlige forudsætninger eller erfaring med motorsport 
at uddanne sig til ATK-træner. Det vigtigste er, at du har 
lysten til at lære om gode principper for træning og give 
det videre til kørerne i din klub.

Mange er allerede blevet uddannet til ATK-træner, og 
vi har endda vores egen ATK-træner, der tager rundt til 
vores klubber og er med til at etablere relevant træning.

Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på 
www.dmuatk.dk, hvis du vil høre mere om muligheden 
for at blive ATK-træner.

Kalundborgvej 112
4470 Svebølle

Telefon: 40166710

jens@jo-service.dk

www.jo-service.dk

• Crossere
• Crossdele
• Crosstilbehør
• Crossudstyr og tøj
• MC
• Arai-hjelme

Se hele vores store udvalg på vores 
hjemmeside:
www.jo-service.dk

Eller besøg os i vores butik.

Se vores 
videoer på
Facebook

Levering
fra 79 kr. 99%

Tilfredse
kunder

14 dages
returret

Vi tager imod
kreditkort

Gode
tilbud
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Vi ved godt, at bølgerne indimellem går højt både 
på banerne og i ryttergårdene rundt i landet. Sådan 
er sport, og der skal være plads til de store følelser 
ved både sejre og nederlag. Så længe man husker 
at opføre sig ordentligt.

Hos DMU har vi nogle principper, der skal bidrage 
til, at motorsporten er et trygt og rart sted at være 
og dyrke idræt. Respekt, ansvar og sammenhold 
er grundstenene i vores fairplay-regelsæt og er 
gældende for både kørere, trænere, frivillige, 
dommere, forældre og tilskuere. Det er vores fælles 
ansvar.

UNRIVALLED 
RACE PERFORMANCE

P
hoto: Juan P

ablo A
cevedo

KTM Motocross range is the most complete and most technologically 
advanced line-up of Motocross motorcycles that brings KTM’s
production bikes close to the championship-winning machines
of the Red Bull KTM Factory Racing stars.
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Er du vild med motocross? Vil du gerne ræse rundt i mudder 
og kaste dig ud i vilde sving?

På Motocrosslinjen er du sikret et adrenalinkick på vores 
helt egen motocrossbane – og så kan du også glæde dig til 
en masse hyggelige timer i værkstedet, hvor vi skruer løs på 
vores motocross bikes og gør dem toptunet og klar til ræs.

DEN MEST AMBITIØSE
MOTOCROSSLINJE PÅ EFTERSKOLE

Holstebrovej 38 · 7830 Vinderup · Tlf.: 97 44 15 22 · info@rydhave.dk · www.rydhave.dk



DMU tager ansvar for sporten, miljøet og 
bæredygtigheden. Vi er certificeret som DIF Grønt 
Forbund og har været dette siden 2010, hvor 
ordningen blev indført.

Som Grønt Forbund forpligter vi os til løbende 
at udvikle på nye og eksisterende tiltag af 
hensyn til både sportsgrenene, miljøet og 
bæredygtigheden. Heriblandt kan nævnes fokus 
på elektrisk motorsport og øget brug af digitale 
løsninger, ligesom vi orienterer os mod forskningen 
indenfor biodiversitet, så også motorsporten er en 
medspiller på dette område. 

Vi har særligt fokus på at uddanne frivillige, så de 
kan varetage den nødvendige miljøkontrol ude i 
klubberne ved træning og løb, ligesom vi og vores 
klubber er i tæt samarbejde med myndighederne og 
kommunerne for at leve op til gældende miljøkrav.  

UNRIVALLED 
RACE PERFORMANCE
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KTM Motocross range is the most complete and most technologically 
advanced line-up of Motocross motorcycles that brings KTM’s
production bikes close to the championship-winning machines
of the Red Bull KTM Factory Racing stars.
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HAR DU FÅET  
LYST TIL AT SÆTTE 
DIG PÅ CYKLEN? 
SÅ GIVER VI EN 
PRØVETUR!

TAG KONTAKT TIL DIN LOKALE  
KLUB FOR AT HØRE MERE.

Danmarks Motor Union | Sekretariatet | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby
Mail: dmu@dmusport.dk | Web: www.dmusport.dk
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