
 

Dit klubmedlemskab  

Du har købt medlemskab i en klub under DMU, og har også modtaget et medlemsnummer/licensnummer 

og en adgangskode på mail til DMU’s systemer.  

Du skal have et Kategori 1 medlemskab for at købe kørerlicens og køre på banerne i DMU’s klubber. 

 

Medlemsprofil 

DMU har flere systemer, som du skal bruge, når du er aktiv kører eller official. Fælles for alle systemer er, at 

du skal bruge dit licensnummer som brugernavn og din adgangskode for at logge ind.  

Du kan ændre din adgangskode i DMU’s medlemssystem. Angiv din nye adgangskode og tryk gem i bunden. 

Find meget mere info om din profil, hjælp til adgangskode, licens-app m.m. i DMU’s Medlemsguide. 

 

Kørerlicens 

Dit kørerlicens er dit kørekort for at køre på banerne i DMU’s klubber og kan findes i DMU’s app. Hvis du er 

ny i DMU eller ikke har haft et kørerlicens i 3 år eller mere, kan du købe indslusningslicens til kun 300 kr. 

Du betaler samlet kun for dit dyreste licens i DMU. Så hvis du køber licenser til andre sportsgrene i samme 

år, vil systemet sidst i betalingen give rabat på dit næste licens ud fra beløbet fra dit første licenskøb.   

 

Masser af info i DMU’s Medlemsguide  

I DMU’s Medlemsguide er der masser af vigtige informationer om at dyrke motorsport. Du kan læse om:  

| Dit klubmedlemskab | App og medlemsprofil |Kørelicens | Løbstilmelding | Official og uddannelser | 
| Kørsel i udlandet | I tilfælde af skade | Kørernummer | Transponder |Oprykning i MX-klasser | 

 

Læs mere på DMU’s medier 

Tryk på nedenstående links i teksten eller scan QR koderne for at besøge DMU’s andre medier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find nyheder fra 

Danmarks Motor 

Union i appen og på 

dmusport.dk 

 

Du finder svar på 

mange spørgsmål 

på Kom i gang på 

dmusport.dk 

Find og tilmeld dig 

løb i DMU’s online 

løbskalender 

Hjælp til som 

official. Læs her 

hvordan og om 

fordelene 

 

https://fs.dmusport.dk/log-ind
https://dmusport.dk/
https://dmusport.dk/kom-i-gang/
https://dmusport.dk/loebskalender-tilmelding/
https://dmusport.dk/organisation/officials-i-dmu/

