Danmarks Motor Union
Visionsplan 2022-2025

UDKAST

DMU´s Mission
DMU vil være den førende og favnende organisation for
motorcykelsport og powerboat sport i Danmark.
DMU skal fremme og udvikle motorcykelsport og powerboat sport, på
alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,
instruktører, officials og klubber.
DMU skal fremme MC Touring i Danmark ved at samarbejde med MC
Touring foreninger
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DMU´s Værdier
I DMU….
…udviser vi gensidig respekt og tillid mellem alle involverede
…arbejder vi med Good Governance i hele organisationen
…er fairness, sammenhold og åbenhed gennemgående i alle processer
…fokuserer vi på sikkerheden for alle involverede
…værner vi om miljøet
…er vi synlige, dynamiske, udviklende, effektive og troværdige
…fokuserer vi på en høj sportslig standard, og trivsel for alle aktive på
alle niveauer

RESPEKT - ANSVAR - SAMMENHOLD
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DMU´s Vision
Vi er SYNLIGE
DMU er Danmarks bedste udbyder af motorcykelsport og powerboat
sport, og fremstår som den synlige repræsentant herfor på landsplan.
Vi er DYNAMISKE
DMU er kendetegnet ved en fremadrettet, dynamisk og handlekraftig
organisation.
Vi er UDVIKLENDE
DMU vil udvikle motorsportens bredde, talenter og elite i
samarbejde med klubber og medlemmer samt ud fra nye nationale
og internationale tendenser.
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DMU´s Strategi Struktur
Mission
Værdier
Vision
Strategiske Spor

Prioriterede Indsatsområder

Strategiske Målsætninger

Resultatmål for hvert Strategiske Spor og Delmål

Handlingsplaner
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DMU´s Organisations- og Ledelsesprincipper
DMU´s
Repræsentantskaber
Hovedbestyrelsen
Sportskommissioner

Udvalg
DMU´s Sekretariat
Klubberne

Mission, Vision, Værdier,
Målsætninger og Politik

Daglig drift
Implementering

6

DMU´s Strategiske Spor 2022 – 2025

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.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil styrke og udvikle DMU’s medlemsklubber
Målsætninger

Vi vil udvikle DMU´s
organisation og klubber
ved at fokusere på
følgende målsætninger:
• Kompetenceudvikling
af frivillige.
• Udvikling af klubber og
klubbestyrelser.
• Stille køreklart materiel
til rådighed for
rekruttering af nye
medlemmer.
• Fastholdelse af
medlemmer.

Ambition

DMU´s ambition med sporet
er at styrke organisationen,
klubberne og frivilligheden,
som er fundamentet for
unionen.
Med de mange forandringer
og nye muligheder for
fritidsaktiviteter i samfundet
skal vi tænke nyt for at kunne
fastholde og tiltrække nye,
kompetente frivillige såvel i
klubberne som i DMU´s
organisation som helhed.
Lige nu er der et stort tab af
viden, når mange ledere
stopper efter for kort tid i
ledelserne.

Resultatmål 2022-2025
•

Afholdelse af klubkonferencer.

•

Etablering af Motorsportens Lederakademi.

•

Klubudvikling med særligt fokus på klubdrift,
klubudvikling og klubambassadører.

•

Tilfredshedsundersøgelser og analyser

•

Træneruddannelse.

•

ATK træningsdage.

•

Medlemsambassadører.

•

Materiel til udlån til nye medlemmer.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil styrke og udvikle DMU’s medlemsklubber
Målsætninger

Vi vil udvikle DMU´s
organisation og klubber
ved at fokusere på
følgende målsætninger:
• Kompetenceudvikling
af frivillige.
• Udvikling af klubber og
klubbestyrelser.
• Stille køreklart materiel
til rådighed for nye
medlemmer.
• Fastholdelse af
medlemmer.

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.
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, 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.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil markedsføre Motorsport som familiesport
Målsætninger

Kendskabet til motorsport
i den brede danske
befolkning er simpelthen
for lille.
Med styrket lokal
markedsføring i
samarbejde med
klubberne, skal kendskabet
til motorsport og dens
kvaliteter forøges.

Ambition

DMU´s ambition med sporet
er at vi vil tiltrække nye
medlemmer ved en øget
markedsføring med fokus på
blandt andet motorsport som
familiesport og det sociale
stærke miljø.
Samtidig vil vi gøre det lettere
at starte til motorsport i en
klub i DMU. DMU vil forbedre
markedsføringen fra den
enkelte klub (lead generering)
og den administrative del
gennem øget fokus og
digitalisering at gøre det
lettere at blive meldt ind i en
klub, få licens og komme i
gang.

Resultatmål 2022-2025
•

At markedsføringen af motorsporten som en
familiesport styrkes med brug Lead-strategi og
landingpage i klubberne.

•

At der afholdes Åbent Hus eller Prøv selv dag i DMUs
klubber.

•

Modtagelse af nye medlemmer /IT forbedres. DMU’s
medlemssystem opdateres/fornys, så systemet ikke
er en barriere for at medlemmerne bliver meldt
ind/genindmeldt.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil markedsføre Motorsport som familiesport
Målsætninger

Kendskabet til motorsport
i den brede danske
befolkning er simpelthen
for lille.
Med styrket lokal
markedsføring i
samarbejde med
klubberne, skal kendskabet
til motorsport og dens
kvaliteter forøges.

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 2022
•

Udrulning af Leadgenerering og Landingpages til klubberne, målrettet på nye
medlemmer, så man er klar til sæsonstart 2023.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil øge antallet af køretimer og bidrage til mere bæredygtige
idrætsevents
Målsætninger

Vi vil øge antal udnyttede
timer på de permanente
baneanlæg.
Vi vil dokumentere en
positiv udvikling i
miljøbelastningen i
perioden 2022-2025.

Ambition

DMU´s ambition med sporet
er at vi gennem et proaktivt
arbejde på miljøområdet kan
øge kørernes tid på banerne.
Vi vil samtidig frem mod 2025
kunne dokumentere en positiv
udvikling på sportens
miljøbelastning med
bæredygtighedsberetninger.

Resultatmål 2022-2025
•

DMU Miljø og bæredygtighedsberetning
implementeres.

•

Gennemførelse af DDM2 målinger og
implementering af samme i banernes
miljøgodkendelser.

•

Udvikling af Elektrisk motorsport.

•

Biodiversitet og Motorsportens betydning.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil øge antallet af køretimer og bidrage til mere bæredygtige
idrætsevents
Målsætninger

Vi vil øge antal udnyttede
timer på de permanente
baneanlæg.
Vi vil dokumentere en
positiv udvikling i
miljøbelastningen i
perioden 2022-2025.

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.

13

DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil øge sikkerheden og forståelsen af vigtigheden for sikkerhed i alle
sportsgrene
Målsætninger

Effekten skal måles ved:
• Ingen fatale uheld for
officials, hjælpere eller
publikum.
• Færrest muligt fatale
uheld for kørerne.
• Kompetenceløft for alle
involverede i DMU´s
aktiviteter, for dermed
at minimere risikoen
for uheld.
• At der tages et forøget
ejerskab hos kørerne
omkring vigtigheden af
at undgå uhelds på
banerne.
.

Ambition

Vi vil sikre den højest mulige
sikkerhed i alle vores
sportsgrene for kørerne,
officials, hjælpere, publikum
og andre involverede.

Resultatmål 2022-2025
•

Sikkerhedsskiltning på alle baneanlæg under DMU.

•

Udviklet og indført risikoanalyse af alle alvorlige
uheld.

•

Bred forståelse for sikkerhed skal kunne måles blandt
alle involverede.

•

Der er ikke registreret nogen fatale uheld for officials,
hjælpere eller publikum.

•

Der er registreret færrest mulig fatale uheld for
kørerne.
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DMU Strategi 2022 - 2025
Vi vil øge sikkerheden og forståelsen af vigtigheden for sikkerhed i alle
sportsgrene
Målsætninger

Effekten skal måles ved:
• Ingen fatale uheld for
officials, hjælpere eller
publikum.
• Færrest muligt fatale
uheld for kørerne.
• Kompetenceløft for alle
involverede i DMU´s
aktiviteter, for dermed
at minimere risikoen
for uheld.
• At der tages et forøget
ejerskab hos kørerne
omkring vigtigheden af
at undgå uhelds på
banerne.
.

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)
15

TAK
RESPEKT - ANSVAR - SAMMENHOLD

