
 
 

Nyhedsbrev fra Sportskommission Motocross 
 

Året går på hæld, løbskalenderen for det nye år er blevet offentliggjort, og lige om lidt er vi også klar med et 

opdateret reglement for 2023. Vi vil gerne fremhæve nogle af de ting, som kommer til at ske i 2023, så alle så 

vidt muligt er med på, hvad den nye sæson byder på. 
 

DM-A 

DM-A bliver åbent for alle med en A125+ eller B125+ licens. Har man en B125+ licens, kan man køre så meget 

DM-A man har lyst til, samtidig med, at man også kører DM B eller DM Junior 125. 

Oprykning til A sker på baggrund af mindst 20 indtjente oprykningspoint i DM B-løb og landsdelsmesterskaber 

i B, eller mindst 25 opnåede mesterskabspoint i A-serien. Man rykker ikke op i A ved at kvalle ind til DM-A. Der 

vil heller ikke være nogen oprykning fra Junior 125-klassen til A. 

Supportklassen til DM-A bliver så vidt muligt Mini 85, og til to afdelinger bliver det Damerne. Ved en enkelt 

afdeling kører Sidevognene med, fordi Mini 85 og Damerne har en sammenfaldende EM-afdeling. 

Efter A MX1 og A MX2 hver har kørt to heat, mødes de 15 hurtigste kørere fra hver klasse til et samlet superheat 

ved alle afdelinger af DM-A. I superheatet tildeles point ud fra 25-pointskalaen, og disse tæller med i den 

samlede mesterskabsstilling. 
 

Old Boys 

OB A36+ og OB B36+ slås sammen til én klasse: OB 36+, åben for A- og B-licenser. Der køres med hvide 

nummerplader med sorte tal. Øvrige klasser og nummerpladefarver er uændrede. 
 

Micro og Mini 

Micro-/Minilicensen deles op i en Microlicens og en Minilicens. Det bliver mere logisk, for så skal man bare have 

en microlicens for at køre micro, og en minilicens for at køre mini. 

I Micro vil der kun være én klasse i 50cc, som hverken hedder B eller C. Der køres DM for 50cc og Micro B 65. 

Micro 65 C kører en Cup i forbindelse med de tre DM-afdelinger. 

Micro 65 Ældste/Høj udgår pga. begrænset tilslutning. 
 

Landsdelsmesterskaber 

Landsdelsmesterskaberne opdeles i tre turneringer: Øst (Sjælland, Lolland og Bornholm), Syd (Fyn og Sydjylland 

inkl. Børkop) og Nord (resten af Jylland nord for Børkop). 

C65, C85, C125, C MX2 og C MX1 bliver en del af landsdelsmesterskaberne, så en C-kører vil også kunne blive 

landsdelsmester i 2023. 
 

Anmeldelsesfrister og -gebyrer 

Anmeldelsesfrist 1 ændres fra 10 dage før løbsdagen til 6 dage før løbsdagen. Anmeldelsesfrist 2 er stadig 2 

dage før løbsdagen. 

Anmeldelsesfrist 1 stiger til 250 kr. for MX solo for at imødekommende løbsarrangørernes stigende udgifter til 

afholdelse af løb. 
 

Opsamler på tearoff 

For alle klasser bliver det et krav at have monteret en opsamler til tearoff under løb, hvis man benytter briller 

med tearoff. Dette af hensyn til miljøet og den natur vi befinder os i, hvor vi har en forpligtelse til at undgå 

unødig plastic både på og i jorden. DMU’s Hovedbestyrelse har vedtaget, at det gælder alle grene under DMU. 
 

Husk at overholde reglementet, og at respektere officials og hinanden på banen. På den måde sikrer vi, at vi 

alle får en masse gode motocrossoplevelser igen i 2023. 
 

Sportskommissionen ønsker alle en god jul og et godt nytår – vi ses på banerne i det nye år        


