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Så fik vi afsluttet endnu en sæson, hvor vi nok alle troede og håbede på at vende tilbage til normalen efter corona. Sådan blev det 
dog ikke helt. Pludselig kunne vi det sidste halve år for alvor mærke konsekvenserne af krigen i Ukraine med inflation og energikrise 
i hele Europa.

Trods usikkerheden er løbssæsonen heldigvis blevet afviklet på normal vis, og vi har igen i år set mange kørere ude i klubberne 
på indslusningslicens. Derfor skal der også lyde en kæmpe ros og tak til klubberne for at give kørerne og medlemmerne en masse 
gode oplevelser gennem hele 2022.

Vi ser også ind i 2023 med nye tiltag. Blandt andet fjernes klubbernes kontingentbidrag til DMU for de medlemmer, der ikke kører, 
men har en rolle som official i klubben. Udover dette, er det også stadig muligt for klubberne at oprette støttemedlemskaber, hvor 
der heller ikke betales kontingentbidrag til DMU.

Medlemstilvæksten er et konstant fokus for meget af indsatsen i DMU. Derfor er vi også glade for etableringen af DMU’s nye 
udvalg for Kvinder og Piger i Motorsport i 2022, som vil arbejde videre med flere tiltag næste år, så endnu flere kvinder og piger har 
lyst til at blive en del af fællesskaberne i DMU.

På miljøfronten fortsætter vi også arbejdet. Her er der blandt andet lavet et helt særskilt afsnit på DMU’s hjemmeside med masser 
af info og ikke mindst gode råd og vejledninger for klubberne som hjælp til den samlede indsats indenfor miljø, bæredygtighed og 
biodiversitet.

Vi kan ikke komme udenom, at vi bliver nødt til at være proaktive på miljøfronten, for samfundet og politikere vil uden tvivl øge 
kravene alle steder, også for motorsporten. Derfor er det også blevet besluttet at følge eksemplet fra blandt andet Tyskland og 
Holland, så det ikke længere er tilladt at benytte afrivningsglas uden opsamler for at mindske mængden af plastik i naturen.

Motorbladet havde også sin sidste udgivelse i 2022. Selvom det nok har været en fast 
bestanddel for mange i DMU, må vi erkende, at nyhedsstrømmen flytter sig for hurtigt i dag, 
til at der er nok læsere, frivillige skribenter og annoncører til at holde bladet i live. Derfor vil 
vi fokusere mere på et strømlinet flow af nyheder på DMU’s andre kanaler, som hjemmeside 
og sociale medier.

Vi ved allerede nu, at 2023 bliver et travlt år. Klubberne har masser af aktiviteter, 
landsholdene skal igen rejse verden rundt og vi afholder også nogle internationale 
mesterskaber herhjemme i Danmark.

Der er en lang række andre indsatser og fremskridt, jeg ville kunne fremhæve, som 
er blevet gennemført i 2022 eller som der arbejdes videre på i 2023. Meget af dette 
arbejde ligger ude i DMU’s udvalg samt seks Sportskommissioner, som alle skal 
have en KÆMPE tak for deres frivillige arbejde med at udvikle sportsgrenene og 
planlægge sæsonen.   

I disse travle og usikre tider er frivillighed ikke en selvfølge, så jeg vil da også 
opfordre alle medlemmer af DMU til at huske at sige tak for indsatsen, hvis du 
møder en af de frivillige i DMU, om det så er en official, en klubformand eller en af 
medlemmerne i DMU’s udvalg eller sportskommissioner. 

Dermed også en stor tak til DMU’s sekretariat for endnu en vellykket sæson, 
og ikke mindst en tak til resten af Hovedbestyrelsen for deres store frivillige 
arbejde.

Jørgen Bitsch
DMU Formand

FORORD



3dmu / årsrapport 2022

INDHOLD

UDGIVER
Danmarks Motor Union 
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 40 50 02 02
E-mail: dmu@dmusport.dk 
www.dmusport.dk

REDAKTION
Lukas Winther 
(ansv. og redaktør)

LAYOUT
Formegon ApS

FORSIDEBILLEDE
MXGP

Følg DMU på de 
sociale medier:

 
 

@dmusport

@dmusport
 

@dmusport

 
dmusport

Vision, Mission & Strategi + DMU’s strategiske spor . . . . . . . . . . . . . 4
DMU’s organisationsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mød DMU’s kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Er jeres klub synlig lokalt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Formandens beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budget 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Medlems- og licensstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inddrag video i klubbens kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Føler nye sig velkomne i jeres klub? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Klubber kan bidrage til biodiversiteten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Året i billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ledelsespåtegning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uafhængig revisors påtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Intern revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
DMU regnskabsnoter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sportsåret & regnskabsåret i MX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Æblet falder ikke langt fra crosseren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sportsåret & regnskabsåret i SPW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Herning Speedwayklub fik nyt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Sportsåret & regnskabsåret i RR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Ny koordinator og kørertrup i Road Race Elite  . . . . . . . . . . . . . . . .43
Resultat Sportskommissionen Off-Track  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Sportsåret & Regnskabsåret Trial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
En sport med åbne arme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Sportsåret & Regnskabsåret Enduro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Beretning fra Sea2Sky Hard Enduro 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sportsåret & regnskabsåret PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nordisk broderkamp ved DM i Aquabike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
DMU regnskabsnoter (fortsat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sponsorater i en krisetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Medaljer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Signaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Grønt Forbund



4 dmu / årsrapport 2022

DMU’s Mission
• DMU vil være den førende organisa-

tion for motorcykelsport og powerboat 
sport i Danmark.

• DMU skal fremme og udvikle motor-
cykelsport og powerboat sport, på alle 
niveauer ved at skabe de bedst mulige 
rammer for kørere, ledere, instruk-
tører, officials og klubber.

• DMU skal fremme MC Touring i 
Danmark ved at samarbejde med MC 
Touring foreninger.

DMU Ś MISSION, VISION OG STRATEGI
DMU’s Værdier
• Good Governance
• Gensidig respekt og tillid
• Fokus på sikkerhed for alle involverede
• Synlig, dynamisk, udviklende, effektiv 

og troværdig
• Høj sportslig standard
• Værner om miljøet
• Fairness, sammenhold og åbenhed er 

gennemgående i alle  
processer

DMU Ś 4 STRATEGISKE SPOR

DMU’s Vision

Vi er Synlige
• DMU er Danmarks bedste udbyder af 

motorcykelsport og powerboat sport, 
og fremstår som den synlige repræsen-
tant herfor på landsplan

Vi er Dynamiske
• DMU er kendetegnet ved en fremad-

rettet, dynamisk og handlekraf- tig 
organisation

Vi er Udviklende
• DMU er internationalt involveret for 

at understøtte den generelle udvikling 
af breddeaktiviteterne samt talent- og 
eliteudviklingen i Danmark

1.   Vi vil styrke og udvikle DMU’s 
medlemsklubber.

3.   Vi vil øge antallet af køretimer og bidrage til 
mere bæredygtige idrætsevents.

2.   Vi vil markedsføre motorsport som 
familiesport.

4.   Vi vil øge sikkerheden og forståelsen af 
vigtigheden for sikkerhed i alle sportsgrene.
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DMU’s hovedbestyrelse

Formand
Jørgen Bitsch

Næstformand
Ole Hansen

Bestyrelsesmedlem
Dennis Bechmann

Formand, Sportskommission 
Powerboat/Aquabike, 
Helle Mølgaard 

DMU’S ORGANISATION

Vision, strategi, udvikling og politik

Daglig  
drift

DMU’s
Repræsentantskab

DMU’s
Hovedbestyrelse

Sportskommission
RR/DR

Sportskommission
Speedway

Sportskommission
Motocross

Sportskommission
Enduro

Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg Sportsudvalg

DMU’s Forretningsudvalg

DMU’s Sekretariat

DMU’s Talent og Eliteudvalg

Udvalg
Jura og Reglement (JR)
Sikkerhedsudvalg (SU)

Uddannelsesudvalg (UU)
Miljøudvalg (MU)

E-bike Udvalg

Formand, Sportskommission 
 Motocross, Anders Johansen

Formand, Sportskommission 
 Speedway, Mette Bergenhagen

Formand, Sportskommission 
Trial, Hans Jørn Beck

Formand, Sportskommission 
RR/DR, John Klint

Sportskommission
Aquabike

Sportsudvalg

Sportskommission
Trial

Sportsudvalg

Formand, Sportskommission
Enduro, Dan Uno
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Søren Normann Andersen, Sekretariatsleder
• Ansvarlig for at DMU’s Elite- og Talentpolitik føres ud i livet
• Sikrer den røde tråd i DMU’s elitearbejde - fra talent til landshold-

skører
• Dagligt ledelsesansvar for DMU’s ansatte
• International løbsadministration og samarbejde
• Sparring med Team Danmark omkring målopfyldelse, aktive, ansøg-

ninger, indsatsområder og udvikling af sporten

Lukas Winther, Kommunikation, 
Marketingkoordinator og Sportskoordinator
• Ansvarlig for DMU’s digitale medier samt eksterne kommunikation, 

herunder nyhedsbreve, pressemeddelelser m.m.
• Sportskoordinator for Trial og Enduro herunder deltagelse i møder 

med SK og sportsudvalg
• Marketings- og eventaktiviteter 
• Igangsætning af nye projekter i DMU, herunder videoprojekter, 

udarbejdelse af foldere, fairplay-aktiviteter m.v.
• Klubudvikling og -aktiviteter herunder frivillighedskoordinatorer

Jean Snitily, Regnskabsmedarbejder, 
• Ansvarlig for DMU’s bogføring
• Licens- og medlemsadministration
• Bank ind- og udbetaling
• Fakturering
• Besvarelse af mail samt telefonopkald

MØD DMU’S KONTOR

Lea Kahlke Hansen, Sportskoordinator
• Sportskoordinator for motocross herunder deltagelse i møder med 

SK og sportsudvalg
• Koordinator for bredde og løbsaktiviteter i Motocross
• DM Motocross (DM-A)-ansvarlig, www.dmmotocross.dk, 
• Medansvarlig for udvikling af Aldersrelateret TræningsKoncept i 

motocross

Jesper Søe Bergmann, Sportskoordinator
• Sportskoordinator for speedway, herunder deltagelse i møder med 

SK og sportsudvalg
• Formidling af information om klub- og breddeaktiviteter
• Ansvarlig for planlægning og markedsføring af DMU’s uddannelses- 

aktiviteter
• Drift og udvikling af digitale kurser i DMU Uddannelsesportal
• Sekretær for Disciplinærnævnet og Ordensnævnet

Mark Blondin, SpeedwayLigaen, Sportskoordinator
• Webmaster for SpeedwayLigaen.dk
• Social media ansvarlig
• Presseansvarlig
• Intern og ekstern kommunikation
• Sportskoordinator Road Racing
• Sportskoordinator Aquabike

DMU’s hovedkontor ligger i Idrættens Hus i Brøndby. Det er her, at DMU’s 
administration varetager den daglige drift af unionen. Det er også her, at langt 
de fleste af DMU’s lønnede medarbejdere har sin daglige gang. Nedenfor kan 
du læse en kort beskrivelse af de jobopgaver, hver enkelt medarbejder har i 
sekretariatet.

Søren Andersen Jean Snitily Lea Kahlke Hansen Lukas Winther Jesper Søe  
Bergmann

Mark Blondin
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Det er ikke lige så let at starte til 
motorsport som til andre sports-
grene. En ting er prisen og den 
generelle interesse for sporten. 
Men som motorsportsklub har 
man en udfordring mere, nemlig 
synligheden.

Det er ikke svært at finde idræts-
tilbud de fleste steder i Danmark. 
Der er masser af fodboldbaner, 
svømmecentre og idrætshaller 
enten i eller tæt på byerne. Så 
disse får automatisk en masse 
synlighed og er øverst i de lokales 
bevidsthed, når de tænker på at 
starte til en sport.

Motorsportsanlæg ligger ofte 
længere ude, og det giver et langt 
større behov, at man som klub gør 
sig synlig i lokalmiljøet.
Det er rigtigt, at motorsport ikke 
er den mest populære sport i 
Danmark, og den kommer nok 
aldrig til at måle sig med fodbold 
eller håndbold. 

Men en øget interesse for sporten 
og flere medlemmer kommer i 
første omgang kun, hvis man som 
barn, ung, voksen eller forælder er 
bevidst om, at der i det hele taget 
ligger en motorbane i nærheden.
For hvordan ville man ellers se det 
som en reel mulighed at begynde 
til sporten?

Medlemmerne kommer 
ikke af sig selv
For år tilbage, inden det store 
udbud af digital underholdning og 
andre interesser, ledte folk aktivt 
efter fritidsaktiviteter. Den ten-
dens er blevet betydelig mindre, 
og derfor er det generelt blevet 
sværere for alle idrætsklubber at 
få medlemmer.

ER JERES KLUB  
SYNLIG LOKALT?

hjemmeside, så der er noget 
indhold specifikt til nye potentielle 
medlemmer.

Vi kender nok alle sammen, at 
vi helst ikke vil lede for længe 
efter relevante oplysninger. Og 
her er det vigtigt at huske, at nye 
(potentielle) medlemmer skal 
tilgodeses i højere grad end jeres 
erfarne medlemmer, hvis man skal 
fastholde deres interesse.

Find inspiration og materialer
På DMU’s hjemmeside 
(dmusport.dk/klubdrift/marketing-til-klubber) ligger en 
lang række materialer, guides og inspiration til, hvordan 
I kan skrue op for klub-kommunikationen, både på jeres 
hjemmeside, sociale medier og i lokalpressen, så I kan 
vise fordelene ved at være medlem hos jer overfor de 
lokale.

I mange år har man også talt om 
”fjernsyns-effekten”, men alle 
statistikker peger i dag på, at 
meget medieeksponering gennem 
elitesport nærmest ikke har nogen 
effekt på, at nye starter til en 
sport.

Om man vil det eller ej, så er alle 
idrætsklubber i konkurrence med 
hinanden til dagligt. Derfor gælder 
det i høj grad om at vise, hvad 
man tilbyder i sin klub i form af 
at dyrke sporten og det sociale 
fællesskab. Om det så er på 
Facebook, klubbens hjemmeside, 
til åbent hus eller med en stand 
ved de lokale byfester.

Og man skal gøre det gennem 
hele sæsonen for at være sikker 
på, at man fanger folks opmærk-
som lige i den periode, hvor de har 
interessen for at melde sig ind i 
en sportsklub.

Her er det godt at stille sig selv 
spørgsmålene: Hvordan ser 
min klub ud udefra? Virker den 
indbydende for nye medlemmer? 
Og kan man finde alle informatio-
ner hurtigt og nemt for at starte i 
klubben?

For med de briller på kan det være 
en stor hjælp til at kommunikere 
mere og aktivt på f.eks. sociale 
medier og tilpasse sin klubs 
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Årsberetning for 
Årsrapport 2022 og 
Budgetkommentarer 
2023 
Danmarks Motor Union har 
afsluttet regnskabsåret 2022, med 
et for Unionen samlet set ikke 
tilfredsstillende resultat. Dette er 
naturligvis på baggrund af første år 
efter COVID-19 og de efterfølgen-
de udfordringer i samfundet blandt 
andet på grund af situationen i 
Ukraine og den generelle økonomi-
ske situation.

Regnskabsaflæggelsen består af 
flere delelementer, Hovedkassen, 
de 6 Sportskommissioner og 
DMU’s Talent og Elitesatsning.

På indtægtssiden for licenser er 
der en tilbagegang i forhold til det 
budgetterede beløb på 314 tkr. Og 
på medlemsindtægten er der en 
manglende indtægt på 87 tkr.

På omkostningssiden er der både 
besparelser og overskridelser 
som understøtter årets resultat. 
Specielt kan fremhæves på de 
negative områder tab på værdi-
papirerne på 520 tkr., manglende 
budget for forsikringen på 294 tkr., 
manglende annonceindtægter på 
93 tkr., sponsorer manglende 40 tkr 
og fortsat øgede IT omkostninger. 
Af besparelser kan fremhæves 
mødeomkostninger, internationale 
omkostninger og miljøaktiviteter.

FORMANDENS BERETNING
Indtægterne er opgjort til 8.225 tkr. 
mod et budget på 8.599 tkr. og så-
ledes en mindre indtægt på 417 tkr.

Udgifterne er opgjort til 9.166 tkr. 
mod et budget på 8.200 tkr. og 
således en overskridelse på ca. 
1.000 t.kr. 

Dette medfører at driftsresultatet 
er et underskud for Hovedkassen 
på 941 tkr. mod et budgetteret 
overskud på 399 tkr.

Det samlede resultat for DMU er 
et underskud på 782 tkr. mod et 
budgetteret overskud på 168 tkr. 
er som nævnt ikke tilfredsstillende 

med de forskellige udsving som 
beskrevet herover. 

Mellemregningen med klubber og 
debitorer er på et meget accepta-
belt niveau igen for 2022.
Med det samlede resultat for 2022 
er DMU’s egenkapital 4.063 t.kr. pr. 
31/12 2022

DMU’s Egenkapital skal være mi-
nimum 35% og maksimalt 60% af 
omsætningen på DMU’s primære 
drift inklusive sportskommissioner-
ne (ikke indregnet omsætningen 
på Events, Team Danmark støttet 
aktiviteter samt MX Fonden og 
DMA MX)

Budget 2023 
Budget 2023 er udarbejdet så det 
afspejler de forskellige aktiviteter 
og tiltag som DMU i helhed har 
planlagt i 2023. Herunder DMU ś 
Vision 2023-2025 og de tilknytte-
de aktiviteter. 

Der er i budgettet fastholdt 
kontingent- og licensprisniveauer 
for at understøtte klubberne i den 
forventede øget medlemstilgang i 
de kommende år. Der er i budget-
tet ikke taget højde for eventuelle 
tab eller indtægt for værdipapirer.
2023 budgettet er godkendt af 
DMU’s Hovedbestyrelse. 

Indtægter/udgifter 2022
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Licensindtægter
42%

DIF Tilskud
27%

Kontingenter
13%

TD Tilskud
10%

Sponsorer og Annoncer
2%

Rep. Møde og Konference
3%

Diverse
2%

Uddannelse
1%

DMU BUDGET 2022 INDTÆGTER '000

Samlet indtægt 10.379 tkr.

SK Tilskud; 528 ; 6%

Møder og Rejser; 74 ; 1%

Personale; 3.087 ; 34%

Forsikringer; 2.514 ; 28%

Administrationen og 
Økonomi; 868 ; 9%

Rep. Møde og Konference; 
450 ; 5%

Talent, Elite og ATK; 1.014 ; 
11%

Marketing og Projekter; 
181 ; 2%

Internationalt Arbejde; 71 …

Miljø; 63 ; 1%

MotorBladet; 60 ; 1%
Uddannelse; 125 ; 1%
Afskrivninger; 50 ; 0%

Budget 2023 er udarbejdet så det afspejler de forskellige aktiviteter og tiltag som DMU i helhed har planlagt i 
2023. Herunder DMU ś Vision 2022-2025 og de tilknyttede aktiviteter.

Indtægterne er budgetteret med et øget antal licenser som tager udgangspunkt at vi kan fastholde indslus-
ningslicenserne i 2023 som ”normale licenser”. 

2023 budgettet er godkendt af DMU’s Hovedbestyrelse. 

BUDGET 2023

DMU Budget 2023 indtægter ’000

DMU Budget 2023 omkostninger ’000

Licensindtægter; 4.250 
; 41%

DIF Tilskud; 2.978 ; 29%

Kontingenter; 1.179 ; 
11%

TD Tilskud; 1.100 ; 11%

Sponsorer og Annoncer; 
50 ; 1%

Rep. Møde og Konference; 300 ; 
3% Diverse; 355 ; 3% Uddannelse; 90 ; 1%

DMU BUDGET 2023 INDTÆGTER '000
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MEDLEMS- OG LICENSSTATISTIK
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Videoformatet er alle vegne, og 
med god grund. I rigtig mange 
tilfælde er video det letteste 
medieformat at ”fordøje” grundet 
kombinationen af lyd og billeder – 
og evt. tekst.

Det gør video til det oplagte 
format for jer som klub, hvis I skal 
forklare ting til jeres medlemmer 
eller hvis I skal tiltrække nye 
medlemmer, samt interessen fra 
sponsorer, samarbejdspartnere og 
lokalmiljøet.

Dertil er kameraerne i smartpho-
nes blevet så gode, at videoop-
tagelserne uden problemer kan 
bruges til alle slags formål.

Så hvad afholder mange fra at 
kaste sig ud i videoproduktion?

Hvis I ikke benytter video i jeres 
klub allerede, er det sikkert fordi, 
at:  
A. Tiden eller ressourcerne er 

knappe, 
B. Idéerne mangler til at lave 

gode videoer, 

INDDRAG VIDEO I  
KLUBBENS KOMMUNIKATION

C. Eller erfaringen mangler og 
man ved ikke, hvor man skal 
starte.

Den gode nyhed er, at man med 
tiden finder ud af, at alle tre ud-
fordringer faktisk ikke er så store 
endda. Og heldigvis må man sige, 
at motorsporten over en bred kam 
giver mange og unikke muligheder 
for at lave spændende, actionfyld-
te videoer.

Det vigtigste er bare at komme 
i gang og have i baghovedet, at 
dine videoer bliver bedre og bedre 
med tiden, des mere du filmer, 
klipper og øver dig. Det hele 
starter med din første video!

Skal man lave alt på 
video?
Svaret er nej. Video er rigtig godt 
til at fortælle historier og give en 
samlet oplevelse, f.eks. af at gå til 
motorsport. 

Derfor er video godt at bruge for 
at vise, hvordan det ser ud, når 
man kører i forskellige aldersgrup-

per; eller vise, hvordan klubben 
summer af liv og glade ansigter 
i højsæsonen; eller til at frem-
hæve personer, der fortæller om 
klubben eller sporten.

Video er ”dynamisk”, fordi ind-
holdet bare kører derud af. Men 
nogle gange er der også behov for 
”statisk” indhold såsom tekst, 
f.eks. hvis man har en liste med 
opgaver eller skal følge en manual 
osv., hvor der er behov for at gå 
frem og tilbage i informationen og 
holde et samlet overblik.

Hvordan kommer du i 
gang med video?
Video er som sagt noget, man 
skal øve sig på. Det gælder både 
i forhold til at holde smartphonen 
rigtig; stå det rigtige sted; samt 
at få øje for de gode historier i 
hverdagen, som vil tage sig godt 
ud på video.

Det er bestemt også en fordel at 
være flere involveret, som kan 
komme med input, da særligt 
forskellige aldersgrupper vil have 

forskellige interesser i forhold til 
temaerne i videoerne.  

På DGI’s hjemmeside kan du finde 
et grundigt kursus – selvfølgelig 
i video-format – hvor en ekspert 
gennemgår alle aspekter af video-
produktion til foreninger. 
Lige fra forberedelsen til at lægge 
videoen op på sociale medier. I 
kan finde kurset ved at scanne QR 
koden her. 
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Nu er det første træningsdag i 
klubben. Far har parkeret bilen, 
man stiger ud et nyt og spænden-
de sted, klar til at lære en masse.

Men der er ingen velkomst, og far 
ved ikke rigtig, hvor man skal gå 
hen eller hvem man skal spørge. 
Det hele er forvirrende og man 
bliver usikker, indtil der måske 
dukker en op, der kan hjælpe jer. 
De næste mange gange sker det 
samme igen.

Dette er langt fra den bedste 
førstehåndsoplevelse, når man 
starter til en ny sport. Og selvom 
mange af DMU’s klubber er 
gode til at tage sig af deres nye 
medlemmer, så er denne historie 
ikke unormal.

Derfor er det vigtigt at have 
særligt fokus på nye medlemmer 
i klubben, som nu skal sættes ind i 
alle de skrevne og uskrevne regler, 

FØLER NYE SIG VELKOMNE  
I JERES KLUB?

der er ved at dyrke motorsport i 
jeres klub.

Har klubben en 
medlemsambassadør?
En medlemsambassadør, der er 
fast kontaktperson og kun tager 
sig af nye medlemmer, er en rigtig 
god måde at hjælpe nye på vej.
Man behøver ikke kalde det en 
”ambassadør”, men man bør som 
udgangspunkt have en eller flere 
i klubben, der aktivt opsøger nye 
ansigter og fortæller om at dyrke 
motorsport i klubben, samt giver 
en rundvisning og evt. introduce-
rer de nye til de andre medlemmer 
i klubben. 

Ofte er det også en god idé med 
en ”buddy”-ordning for de yngste 
nye kørere, hvor en ”erfaren” ung 
kører i klubben viser dem rundt og 
fortæller om klubben, og bliver de-
res faste ”følgesvend” det første 
stykke tid af sæsonen.

Man er barn og glæder sig sådan til at starte til motorsport. Medlemskab, 
licens og vigtigst af alt udstyret er købt, så man kan give den gas på banen 
med det samme.

Intromøder med  
nye medlemmer
Nye medlemmer kommer jo til 
hen over sæsonen, og det kan 
være svært at sikre, at alle får nok 
opmærksomhed under trænings-
dagene.

Derfor kan man med fordel 
løbende afholde intromøder, der 
specifikt samler nye medlem-
mer. Måske giver det mening at 
afholde et eller to intromøder fast 
om måneden, eller også kan man 
gøre det efter behov, når man kan 
se i sin medlemsoversigt, at der er 
kommet en håndfuld nye til.

På intromøderne kan man også 
med fordel invitere de erfarne 
medlemmer, så de nye kommer 
godt ind i klubbens fællesskab.

Hvis hele familien er kommet 
med til intromødet for en ny 
ungdomskører, kan man også 

overveje, om der skal være nogle 
små aktiviteter for evt. mindre 
søskende, så man får oplevelsen 
af, at hele familien bliver taget 
godt i mod i klubben. 

Find inspiration og 
materialer 
På DMU’s hjemmeside kan man 
finde råd og materialer til den 
gode velkomst. Der er både 
en vejledning til velkomst- og 
opstartsprocessen, ligesom der er 
materialer til at afholde intromø-
der samt aktiviteter for de yngste.

Find materialerne på
 dmusport.dk/klubdrift/klubud-
vikling/.
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Heldigvis har mange faste 
motorsportsanlæg også en række 
unikke muligheder for at bidrage 
positivt til miljøet. Her kan man 
særligt fokusere på at bidrage til 
biodiversiteten, da denne indsats 
både er overkommelig og stiller 
jeres klub bedre overfor dem, der 
automatisk sætter spørgsmålstegn 
ved sportens rolle i forbindelse 
med naturen og miljøet.

Så hvor kan man  
bidrage som klub?
Nøgleordet er det uberørte natur, 
der er en del af motorsportsanlæg-
get. Biodiversitet handler i høj grad 
om at bevare og etablere mere vild 
eller oprindelig natur.

Derfor kræver det ikke nødvendig-
vis et stort stykke arbejde at bi-
drage til biodiversiteten, da meget 
natur herved skal passe sig selv. 
Dermed også sagt, at man bør 
holde sig fra diverse sprøjtemidler, 
der påvirker natur og grundvand 
negativt.

Et sted man f.eks. kan starte, er 
ved at plante flere såkaldte ”grøf-
tekantsblomster” rundtomkring på 
sine arealer. Dette er blevet meget 
populært i mange kommuner i 
seneste tid, og har enorm positiv 
indvirkning på insektliv og bestan-
den af bier. Dertil kan man også 
spare på græsslåningen og lade 
det vokse de steder, hvor det er 
muligt, da det også har en positiv 
indvirkning på biodiversiteten.

Man kan også gå skridtet videre 
og plante flere buske og træer på 
sine områder. Det kan være, at 
man har nogle forholdsvis tomme 
områder eller at man har steder, 
hvor beplantningen er blevet 
beskadiget, og det derfor vil være 

KLUBBER KAN BIDRAGE 
TIL BIODIVERSITETEN
Motorsport opfattes af mange som en ”sort” sport, og selvom man allerede 
overholder en masse miljøkrav, så kan det være svært at slå sig op som en 
miljøvenlig aktivitet overfor befolkningen generelt og sin lokale kommune.

en god idé at plante nyt. Dette er 
der også kommet meget fokus på 
de seneste år, hvor træer og buske 
bl.a. er med til at rense luften, og 
man har fået øje for, at hvert træ 
tæller i landskabet.

Er biodiversitet  
klubbens ansvar?
Groft sagt må vi erkende, at 
naturbevarelse og biodiversitet er 
blevet et fælles samfundsansvar, 
hvor nogle grupper hurtigere kan 
blive udskældt end andre. Her må 
vi konstatere, at motorsporten 
også er i blandt.

Dermed ikke sagt, at motorsporten 
ikke har et ansvar. For det har vi 

– både DMU som organisation og 
klubberne herunder. 

Vi skal bare være opmærksomme 
på, at omverdenen løbende vil 
stille flere og flere krav til os og 
udfordre vores eksistensberetti-
gelse. Og derfor skal vi alle være 
på forkant og arbejde proaktivt 
med tiltag og løsninger, så vi hele 
tiden kan melde ud, at vi er en 
del af løsningen og ikke en del af 
problemet, når det kommer til miljø 
og biodiversitet.

På DMU’s hjemmeside har vi derfor 
også indrettet en hel sektion med 
materialer og inspiration til miljø-
indsatsen i motorsporten.

Heriblandt vil man som klub også 
kunne finde et inspirationshæfte 
med flere forslag til, hvordan man 
kan bidrage positivt til biodiversi-
teten i sit lokalområde og på den 
måde stille klubben i det bedste lys 
overfor lokale samarbejdspartnere, 
kommunen og indbyggerne.

Gå ind på 
dmusport.dk/klubdrift/ og tryk 
på knappen ”Miljø” i menuen.
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2022 har igen været et år, hvor DMU’s kørere har leveret store resultater, 
både herhjemme og internationalt. Nedenfor ser du et lille udpluk af årets 
highlights. Bagerst i årsrapporten får du en oversigt over alle de kørere, som 
har opnået podieplaceringer ved EM og VM, ligesom du kan se alle de danske 
mestre fra 2022-sæsonen.

2.

1.

ÅRET I BILLEDER

3.

6.

4.

5
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1. Anders Thomsen vinder afdeling af SGP i Polen_foto Sportxpress 
2. Danmark vinder sølv ved Speedway EM Par 250 cc
3. Danmark vinder sølv ved U23 EM hold i Speedway
4. To danske hold med i hhv  dameklassen og international Trophy klassen ved Trial De Nations i Italienske Monza
5. Det danske speedwaylandshold tager sølvet ved EM for hold
6. Jesper Knudsen vinder guld ved U19 EM i Speedway
7. Leon Madsen guld og Mikkel Michelsen bronze ved EM i Speedway_foto Sportxpress
8. Marcus Christiansen vinder EM guld i Dragracing tredje gang i streg
9. Sara Andersen kom på podiet ved sidste afdeling WMX_foto MXGP
10. Leon Madsen tager sølvet ved VM i Speedway_foto Sportxpress 
11. Line Dam henter sølv ved EM for kvinder mens Laura Raunkjær tog bronze_foto Instagram  @linedam131
12. Malou Jaobsen og Sara Andersen henter bronze ved MX of European Nations _ foto MXGP
13. Mikkel Andersen vandt guld ved VM 250cc i Speedway mens Villads Nagel tog sølvet
14. Oliver Koch Hansen afsted med danskertruppen til VM på Ibiza
15. Mikkel Haarup hentede sin tredje podieplads i streg ved VM i MX2_foto MXGP

11.

7.

10.

12.

13.

14.

8

9.

14.
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Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt 
af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Hovedbestyrelse 8. februar 2023.

_________________________
Søren Andersen 

Sekretariatsleder

DMUs Hovedbestyrelse:

LEDELSESPÅTEGNING

_________________________ 
Jørgen Bitsch

Formand

_________________________ 
Ole Hansen

Næstformand
 

_________________________ 
Dennis Bechmann

Hovedbestyrelsesmedlem

_________________________ 
Helle Mølgaard

Formand, SK Powerboat/Aquabike

_________________________ 
Anders Johansen

Formand, SK Motocross

 _________________________ 
John Klint

Formand SK Road- og Drag Racing

_________________________ 
Mette Bergenhagen

Formand SK Speedway

_________________________ 
Hans Jørn Beck

Formand SK Trial

 _________________________ 
Dan Uno

Formand SK Enduro
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Til Repræsentantskabet i Danmarks Motor Union

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for unionen for regnskabsåret 1. januar  
– 31. december 2022, der omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse af 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2022 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse af 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse 
af 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med International 
Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer 
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal 
medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene 
har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver  
et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets be- 
kendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har 
end videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma tion, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 
forbundets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrø-
rende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere unionen, indstille driften eller 
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som 
helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes  
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internati-
onale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, ud-
former og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning 
eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revision-
en for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af forbundets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt 
om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om unionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn skabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af 
årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte om-
fang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige  
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige  
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, 
og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelses-
beretningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at 
læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelses-
beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indehol-
der krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig 
regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig  
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økono-
miske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften ved unionen,  
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar 
for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelig-
hed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at 
gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte 
emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed 
for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante be-
stemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro¬cesser eller disposi-
tioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af unionen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anled-
ning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 
denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den 
forbindelse

København, den 8. februar 2023
 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor

mne32827

____________________________________
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INTERN REVISION
Som repræsentantskabsvalgte interne revisorer i Danmarks Motor Union har vi i tilknytning til den eksterne revision, foretaget revision af årsregn-
skabet for 2022. 

Den udførte revision 
Vores revision har været baseret på en række revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fej-
linformation. Vi har herunder analyseret afvigelser mellem regnskabet og budgettet, gennemgået udvalgte konti, vurderet de administrative rutiner 
i relation til interne kontrolfunktioner og gennemgået årsregnskabets indhold og præsentation. 

Endvidere har vi foretaget særskilt gennemgang af regnskaberne for sportskommissionerne.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Motor Unions resultat for 2022 og finansielle stilling pr.  
31. december 2022. 

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Brøndby den 8. februar 2023

 ______________________ ______________________
  Jesper Holm 

Intern revisor
Svend Panse
Intern revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. september 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for 
tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager af 
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN
Kontingenter, tilskud og salgsindtægter periodiseres. Renteindtæg-
ter periodiseres. Danmarks Motor Union driver ingen skattepligtig 
erhvervsmæssig virksomhed. Danmarks Motor Unions bladdrift er 
momsregistreret.

BALANCEN
Aktiver
ANLÆGSAKTIVER
Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er baseret på kostpris. Kostpris 
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til 
anskaffelsen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler indeholdt i Webudvikling: 3-5 år
Øvrige driftsmidler: 5 år

LAGERBEHOLDNING
Lagerbeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er netto-
realisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere 
værdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til nominel værdi, reduceret med nedskrivning til 
imødegåelse af forventede tab.

VÆRDIPAPIRER
Investeringsbeviser og aktier optages til kursværdien pr. balancedagen.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab af værdipapirer 
indregnes i resultatopgørelsen. 

PASSIVER
Henlæggelser
Der foretages henlæggelser til formål under de DMU tilhørende Fonde.

Henlæggelser benævnes ”fond” og der er hensat til SMU Fonden, 
Motocrossfonden og MX Event.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Gæld måles til nominel restgæld.
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DMU Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2022

2021 Indtægter Note Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.
3.103.525 DIF 1 2.819.000 2.819.000 2.978.000 
3.825.999 Licensindtægter 2 4.424.200 4.109.950 4.250.000 
1.162.080 Kontingenter 3 1.316.132 1.229.158 1.178.750 
0 Løbsafgifter 4 40.000 20.000 20.000 
203.630 Diverse indtægter 5 0 46.918 5.000 
8.295.234 Indtægter i alt 8.599.332 8.225.025 8.431.750 

Driftsomkostninger
-527.540 SK Tilskud 6 -527.540 -527.540 -528.288 
-92.835 Møder og Omkostninger 7 -80.000 -91.417 -73.500 
-3.050.568 Lønninger 8 -3.105.675 -3.084.596 -2.966.855 
-72.924 Bank og regnskabsomkostnigner 9 -58.000 -589.962 -67.860 
-1.927.822 Forsikringer 10 -2.190.312 -2.484.732 -2.484.732 
-421.506 Administration 11 -420.865 -440.840 -429.536 
-269.124 IT Drift 12 -139.900 -135.360 -200.150 
-28.823 Repræsentantskabsmøde 13 -125.000 -103.809 -150.000 
-33.125 Klublederseminar 14 0 -5.000 0 
0 Andet 15 -10.000 0 -10.000 
-956.092 Talent og Eliteaktiviteter 16 -990.000 -1.096.904 -990.000
-4.758 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer 17 40.000 -28.273 15.000 
-374.110 DMU Udviklingsaktiviteter 18 -141.000 -82.100 -102.000 
-47.588 Internationalt Arbejde 19 -66.000 -108.903 -66.000 
-15.280 DMU Miljøaktiviteter 20 -78.000 -48.827 -63.000 
-150.471 Informationssektionen 21 -120.000 -198.274 -122.600 
-58.227 Uddannelse 22 -37.500 -64.591 -34.500 
-160.368 Afskrivninger 23 -150.000 -74.950 -50.000 
-8.191.160 Driftsomkostninger i alt -8.199.792 -9.166.076 -8.324.021 

104.073 Hovedkassen Driftsresultat 399.540 -941.051 107.729 

Sportskommissionerne Driftsresultater
146.734 Motocross 24 -102.600 21.404 900 
105.673 Speedway 25 -120.888 79.127 2.112 
18.989 Road Racing / Drag Racing 26 -6.724 15.542 5.276 
11.707 Off Track 27 -748 2.993 0 
0 Trial 28 0 0 -4.800 
0 Enduro 29 0 0 0 
45.000 Powerboat 30 0 39.175 0 
432.176 Årets resultat 168.580 -782.810 111.217 
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Balance pr. 31. december 2022          

A K T I V E R

2021 Note 2022 
kr.
178.057 Driftsmidler 31 98.982 

178.057 Anlægsaktiver i alt 98.982 

68.151 Lagerbeholdning 153.671 
519.852 Tilgodehavender 32 234.603 

4.607.487 Værdipapirer 33 4.086.372 
2.011.935 Likvide beholdninger 34 1.010.520 
10.245 Moms 44.201 
7.217.670 Omsætningsaktiver i alt 5.529.368 

7.395.726 AKTIVER I ALT 5.628.350

P A S S I V E R

2021 Note 2022 
kr.
4.846.112 DMU kapital 35 4.063.302 

Egenkapital i alt 4.063.302 

Henlæggelser
363.052 MX Event 36 303.997 
81.813 SMU Fonden 37 81.813 
252.117 Motocrossfonden 38 297.842 
696.982 Henlæggelser i alt 683.652 

76.501 Kreditorer 39 163.307 
297.612 Modtagne forudbetalinger 57.682 
192.117 Feriepengeforpligtelser 150.464 
1.140.568 Mellemregninger 40 424.107 
145.835 DIF projekt 85.835 

1.852.632 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 881.395

7.395.726 PASSIVER I ALT 5.628.350

Sikkerhedsstillelser 41
Kautionsforpligtelser 42
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

1 DIF Tilskud:
3.103.525 DIF Tilskud 2.819.000 2.819.000 2.978.000 
 3.103.525 DIF Tilskud i alt 2.819.000 2.819.000 2.978.000 

2 Licenser:
2.942.788 Motocross 3.400.000 3.099.763 3200000 
394.055 Speedway 452.000 368.800 370000 
240.950 Road Racing 277.000 333.350 350000 
16.000 Powerboat 16.000 28.763 30000 
232.206 Off Track 279.200 279.275 0 
0 Trial 0 0 150000 
0 Enduro 0 0 150000 
 3.825.999 Licenser i alt 4.424.200 4.109.950 4250000 

3 Kontingenter:
1.162.080 Kontingenter 1.316.132 1.229.158 1.178.750 
1.162.080 Kontingenter i alt 1.316.132 1.229.158 1.178.750 

4 Løbsafgifter:
0 Løbsafgifter intenationale arrangementer 40.000 20.000 20.000 
0 Løbsafgifter i alt 40.000 20.000 20.000 

5 Diverse:
8.610 Rykkergebyrer, protestgebyrer 0 4.000 5.000 
194.999 Kursregulering værdipapir 0 0 0 
21 Diverse indtægter 0 39.856 0 
0 Øre difference 3.061 0 
203.630 Diverse i alt 0 46.918 5.000 

6 SK Tilskud:  
-257.400 SK - tilskud MX -257.400 -257.400 -257.400 
-103.612 SK - tilskud SP -103.612 -103.612 -103.612 
-45.000 SK - tilskud RR -68.276 -68.276 -68.276 
-68.276 SK - tilskud TRIAL, ENDURO -53.252 -53.252 0 
-53.252 SK - tilskud PowerBoat -45.000 -45.000 -45.000 
0 SK - tilskud Trial 0 0 -27.000 
0 SK - tilskud Enduro 0 0 -27.000 
-527.540 SK Tilskud i alt -527.540 -527.540 -528.288 

7 Møder og Omkostninger:
-30.509 Hovedbestyrelse -30.000 -42.398 -30.000 
-19.850 Ordensudvalg -3.000 -5.351 -3.000 
0 Talent og Eliteudvalg -8.000 -294 -5.000 
-2.732 Forretningsudvalget -5.000 -10.850 -5.000 
-2.393 Reglement- og juraudvalg 0 0 0 
0 Disciplirnærvnævn Møder og Omkostninger -3.000 -7.755 -3.000 
-1.371 DMU Historiskudvalg -3.000 -2.569 -2.500 
0 Sikkerhedsudvalg -8.000 0 -5.000 
-35.981 Andre udvalg -20.000 -22.200 -20.000 
-92.835 Møder og Omkostninger i alt -80.000 -91.417 -73.500 

DMU regnskabsnoter
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

8 Lønninger:
-3.118.086 Gager -3.090.675 -3.336.680 -2.951.855 
-13.948 ATP -20.000 -14.768 -20.000 
-42.721 AER + AES -45.000 -50.065 -45.000 
-62.816 Feriepengeforpligtelser -50.000 39.344 -50.000 
188.902 Tilskud Team Danmark mm 120.000 280.473 120.000 
-1.900 Uddannelse af medarbejder -20.000 -2.900 -20.000 
-3.050.568 Lønninger i alt -3.105.675 -3.084.596 -2.966.855 

9 Bank og regnskabsomkostninger:
-5.582 Regnskabsassist. DIF -5.000 -5.820 -5.000 
-13.702 Økonomisystem -10.000 -18.442 -19.960 
-3.115 Revision -3.000 -4.573 -3.000 
-32.643 Negativ rente -30.000 -28.249 -30.000 
0 Kursregulering værdipapir 0 -521.114 0 
-10.115 Bankomkostninger -10.000 -11.763 -10.000 
-7.767 Ørediff., gebyr, diverse omkostninger 0 0 100 
-72.924 Bank og regnskabsomkostninger i alt -58.000 -589.962 -67.860 

10 Forsikringer:
-72.465 Andel DIFs kollektive forsikringer: -66.819 -66.819 -66.819 
-1.855.357 Forsikring -2.123.493 -2.417.913 -2.417.913 
-1.927.822 Forsikringer i alt -2.190.312 -2.484.732 -2.484.732 

11 Administration:
-4.041 Kontorartikler -5.000 -668 -2.500 
-18.151 Tryksager -20.000 -19.888 -20.000 
-2.238 Fotokopiering -4.000 -4.533 -2.000 
-9.406 Porto -10.000 -9.333 -10.000 
-33.998 Telefon -30.000 -39.296 -25.000 
-31.466 Sekretariatet -25.000 -41.278 -25.000 
-8.776 Repræsentation -5.000 -10.182 -5.000 
-3.361 Sekretariatet - Diverse -4.000 0 0 
-285.014 Husleje -287.865 -286.225 -300.536 
-89 Småinventar -5.000 -16.518 -10.000 
-24.967 Forsikringer Adm. -25.000 -12.921 -29.500 
-421.506 Administration i alt -420.865 -440.840 -429.536 

12  IT Drift:
-330.819 EDB-drift Administrationen -240.000 -157.303 -250.000 
-40.505 Board place + App licens -24.750 0 0 
24.500 Sharepoint licenser indtægter 24.850 24.850 24.850 
77.700 Administrationsgebyr On line 100.000 145.744 175.000 
0 Omkosninger Nets 0 -148.651 -150.000 
-269.124 IT Drift i alt -139.900 -135.360 -200.150 

13 Repræsentantskabsmøde:
67.810 Repræsentantskabsmøde Deltagerbetaling 275.000 163.319 300.000 
-85.555 Repræsentantskabsmøde Hotel -250.000 -246.900 -250.000 
-11.078 Repræsentantskabsmøde Diverse udgifter -150.000 -20.228 -200.000 
-28.823 Repræsentantskabsmøde i alt -125.000 -103.809 -150.000 
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

14 Klublederseminar:
139.568 Klublederseminar Deltagerbetaling 0 0 0 
-159.487 Klublederseminar Hotel 0 0 0 
-13.206 Klublederseminar Diverse udgifter 0 -5.000 0 
-33.125 Klublederseminar i alt 0 -5.000 0 

15 Andet:
0 Tab på klubber -5.000 0 -5.000 
0 Tab på eksterne debitorer -5.000 0 -5.000 
0 Andet i alt -10.000 0 -10.000 

16 Talent og Eliteaktiviteter:

RR Talent og Elite
81.023 HB Talent og Elite Tilskud - RR 100.000 87.938 100.000 
81.023 Tilskud ialt 100.000 87.938 100.000 

-29.773 Løn og omkostninger (Sportchef, landtrænere og øvrige 
trænere)

-30.000 -8.532 -30.000 

-51.250 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -50.000 -59.406 -50.000 
0 Direkte støtte til sportspsykologi, mentaltræning -20.000 -20.000 -20.000 
-81.023 Omkostninger i alt -100.000 -87.938 -100.000 

0 RR Talent og Elite i alt 0 0 0

MotoCross Talent og Elite
607.250 Team Danmark Tilskud 480.000 480.000 480.000 
500.513 HB Talent og Elite Tilskud 500.000 537.755 500.000 
60.000 SK Talent og Elite Tilskud 60.000 60.000 60.000 
10.000 Sponsor 30.000 30.000 30.000 
169.341 Andre indtægter 40.000 35.286 40.000 
1.347.104 Tilskud ialt 1.110.000 1.143.041 1.110.000 

-768.102 Løn og omkostninger (Sportchef, landtrænere og øvrige 
trænere)

-630.640 -807.239 -630.640 

-494.548 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -429.360 -281.569 -429.360 
-28.544 Direkte støtte til sportspsykologi, mentaltræning -10.000 -900 -10.000 
-55.910 Talentudvikling -40.000 -53.332 -40.000 
-1.347.104   Omkostninger i alt -1.110.000 -1.143.041 -1.110.000 

0 MotoCross Talent og Elite i alt 0 0 0

Speedway Talent og Elite
490.250 Team Danmark Tilskud 400.000 498.000 400.000 
324.864 HB Talent og Elite Tilskud 325.000 380.223 325.000 
175.000 SK Talent og Elite Tilskud 175.000 175.000 175.000 
177.018 Sponsor 175.000 75.000 175.000 
238.720 Andre indtægter 273.000 228.260 273.000 
0 Andre Int.Løb 0 403.768 0 
1.405.852 Tilskud i alt 1.348.000 1.760.251 1.348.000 
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.
-1.046.583 Løn og omkostninger (Sportchef, landtrænere og øvrige 

trænere)
-1.053.160 -1.176.610 -1.053.160 

-321.269 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring -237.500 -505.446 -237.500 
-2.000 Direkte støtte til sportspsykologi, mentaltræning -12.340 -1.036 -12.340 
-36.000 Talentudvikling -45.000 -77.159 -45.000 
-1.405.852 Omkostninger i alt -1.348.000 -1.760.251 -1.348.000 

0 Speedway Talent og Elite i alt 0 0 0

Off Track Talent og Eliteaktiviteter
26.219 HB Talent og Elite Tilskud Enduro 25.000 22.240 25.000 
23.472 HB Talent og Elite Tilskud Trial 40.000 68.749 40.000 
49.692 Tilskud ialt 65.000 90.989 65.000 

-15.719 Omkostninger ( landtrænere og øvrige trænere) Enduro -15.000 -14.390 -15.000 
-10.500 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring Enduro -10.000 -7.850 -10.000 
-5.472 Omkostninger ( landtrænere og øvrige trænere) Trial -10.000 -6.719 -10.000 
-18.000 Konkurrencer, Træningslejre og Sparring Trial -30.000 -62.030 -30.000 
-49.692 Omkostninger i alt -65.000 -90.989 -65.000

0 Off Track Talent og Eliteaktiviteter i alt 0 0 0

956.092 DMU`s talent og Eliteaktiviteters omkostninger i 
alt 

990.000 1.096.904 990.000

17 Events, Marketing, Partnership og Sponsorer:
-6.479 Marketing -5.000 -5.356 -5.000 
-33.279 Events - Diverse -30.000 -57.917 -30.000 
35.000 Sponsor indtægt 75.000 35.000 50.000 
-4.758 Marketing, Partnership og Sponsorer i alt 40.000 -28.273 15.000 

18 DMU Udviklingsaktiviteter:
-363.472 Projekter -100.000 -76.982 -75.000 
0 FairPlay -8.000 0 -8.000 
-452 ATK/SW -10.000 0 -5.000 
-10.187 ATK/MX -15.000 -5.118 -10.000 
0 ATK/Trial -8.000 0 -4.000 
-374.110 DMU Udviklingsaktiviteter i alt -141.000 -82.100 -102.000 

19 Internationalt Arbejde:
-28.415 FIM Kongres/møder -20.000 -40.214 -20.000 
-5.163 FIM E Kongres/møder -10.000 -31.454 -10.000 
0 Nordiske møder -5.000 -11.207 -5.000 
8.940 FIM Tilskud 10.000 15.655 10.000 
-22.951 UIM Kontingent -23.000 -22.953 -23.000 
0 FIM Kontingent -18.000 -18.730 -18.000 
-47.588 Internationalt Arbejde i alt -66.000 -108.903 -66.000 
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

20 DMU Miljøaktiviteter:
-924 DMU Miljø Møder og rejseomkostninger -5.000 -2.534 -5.000 
-7.300 Aktiviteter -50.000 -37.993 -40.000 
-4.976 Miljøofficials FIM/FIM E stævner -5.000 -8.299 0 
0 Støjmåling MX -8.000 0 -8.000 
0 Støjmåling SW -5.000 0 -5.000 
-2.080 Støjmåling RR -5.000 0 -5.000 
-15.280 DMU Miljøaktiviteter i alt -78.000 -48.827 -63.000 

21 Informationssektionen:
101.700 Annonceindtægter 125.000 34.913 0 
-102.644 Grafisk opsætning af MotorBladet -105.000 -102.194 0 
-24.889 Presseindsats -25.000 -9.029 -10.000 
-42.559 Hjemmeside -40.000 -40.393 -40.000 
-67.502 Motorbladet, artikler og billeder -70.000 -70.168 -60.000 
-14.925 App Nyheder -5.000 -12.000 -12.600 
348 Jubilæumsbog 0 597 0 
-150.471 Informationssektionen i alt -120.000 -198.274 -122.600 

22 Uddannelse:
-2.394 Møder og rejseomkostninger 0 0 0 
-65.625 E-learning -55.000 -65.735 -64.500 
-71.168 Klubtræneruddannelse -60.000 -30.861 -60.000 
80.960 Klubtræneruddannelse: indtægt 90.000 34.236 90.000 
0 Kursusudgifter, Instruktører -10.000 -2.231 0 
0 Publikationer -2.500 0 0 
-58.227 Uddannelse i alt -37.500 -64.591 -34.500 

23 Afskrivninger:
-160.368 Afskrivninger: -150.000 -74.950 -50.000 
-160.368 Afskrivninger i alt -150.000 -74.950 -50.000 
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Efter to sæsoner præget af coro-
narestriktioner blev 2022 året, 
hvor vi igen kunne mødes til mo-
torløb, træning og socialt samvær, 
som vi plejer. Der er ingen tvivl 
om, at fællesskabet for mange af 
os er en meget vigtig del af vores 
kærlighed til sporten, og derfor 
var det også rigtig dejligt at vende 
tilbage til ”normalen”, hvor vi igen 
kunne samles på kryds og tværs 
af landet.

Vores klubber har afviklet mere 
end 70 mesterskabs- og pokalløb, 
og dertil kommer de mange lokale 
klubmesterskaber. Det er løb, som 
favner store og små, nybegyndere 
og Danmarksmestre. Der skal 
lyde stor ros til vores klubber for 
at lægge sig i selen for, at vores 
medlemmer har fået en masse 

                                        

gode løbsdage og oplevelser med 
sig fra sæsonen, der er gået.

Igen i år har der været kørt 
internationalt på dansk grund. 
Han Herred Motor Klub startede 
sæsonen med at være vært for 
første afdeling af EM 65/85 og 
Damer i april. I slutningen maj 
afviklede Aalborg Motor Klub 
endnu en gang et vellykket Classic 
CEMAR. Vi kan se frem til inter-
national Classic cross i Aalborg 
igen i den kommende sæson, hvor 
der også er EM 65/85 og Damer i 
Slagelse, og hvor Randers Motor 
Sport skal prøve kræfter med en 
ADAC-afdeling. 

Vores danske kørere deltager 
flittigt udenlands, og vi kommer 
ikke omkring alle her, men nogle 

skal dog fremhæves for at have 
markeret sig positivt. 

Line Dam sluttede sin sæson og 
aktive karriere med en sølvme-
dalje ved EM for Damer, og Laura 
Raunkjær sikrede sig bronzem-
edaljen ved samme EM. Sara 
Andersen og Malou Jakobsen 
repræsenterede os ved EM for 
Hold og tog også bronze med 
hjem. I ungdomsklasserne viste 
Mads Fredsøe, Nicolai Skovbjerg 
og Jakob Frandsen flere gode 
takter i løbet af sæsonen. Thomas 
Kjer Olsens ulykke gav os en ma-
vepuster, men Thomas er tilbage 
på cyklen, og det er den bedste 
nyhed, vi kunne ønske os.

Til den kommende sæson vil vi 
blandt andet have fokus på VM 

MX2 med Mikkel Haarup og Wil-
liam Kleemann, Sara Andersen i 
WMX samt Mads Fredsøe, Nicolai 
Skovbjerg og Jakob Frandsen i 
EMX 125. Alle er godt i gang med 
deres forberedelser til den nye 
sæson, og det skal blive spæn-
dende at følge dem. Vi kan glæde 
os over, at vores unge medlemmer 
har så dygtige kørere at se op til – 
piger såvel som drenge.

Pigernes og kvindernes mulighe-
der i motorsporten er et fokusom-
råde i DMU, og Hovedbestyrelsen 
har derfor nedsat et Pige- og 
Dameudvalg, som arbejder på at 
tiltrække flere piger og kvinder til 
motorsporten samt på at optimere 
forholdene for nuværende aktive 
kørere. Motocross er stærkt 
repræsenteret i udvalget, og der 

FORMANDENS BERETNING 2022: 
SPORTSÅRET & REGNSKABSÅRET 
I MOTOCROSS                           
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Sportskommission 
Motocross

Formand, Anders Johansen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem
Louise Laustsen

Kommissionsmedlem,
Kenneth Vang Frandsen

Kommissionsmedlem,
Peter Guldberg Johansen

Kommissionsmedlem,
Simon Wulff

Motocross-sportskoordinator,
Lea K. Hansen

er allerede afviklet og igangsat 
flere aktiviteter for og med vores 
kvindelige kørere.

Et andet fokusområde, og en 
anden gruppe, som vi har brug 
for at tiltrække, er frivillige. Den 
frivillige arbejdskraft er fortsat 
en udfordring i mange klubber, og 
det er ikke let at finde løsningen 
på, hvordan man både tiltrækker 
og fastholder denne. Flere klubber 
oplever, at medlemmerne hellere 
vil betale sig fra at undgå arbejds-
dage – men man kommer ikke 
udenom, at tid, tilstedeværelse og 
knofedt er nødvendigt for at drive 
en klub, og ofte er det de samme 
personer, der trækker et stort læs 
for de manges skyld.

Klubberne har, ligesom vi alle, 
oplevet stigende udgifter i 2022. 
Det kan blandt andet mærkes, når 
en klub skal afvikle løb. Udgifter 
til vand, strøm, renovation m.v. 
er steget, og det har været et 
tema på vores klubmøder i år, at 
mange klubber føler sig pressede 
økonomisk. På baggrund af dette 
har vi valgt at lade løbsanmeldel-
sesgebyret stige en smule til den 
kommende sæson. Vi skal beholde 
vores løbsdeltagere, men vi skal 
også passe på vores klubber og 
sikre os, at de fortsat er der i 
morgen. 

Med dét for øje har vi også fortsat 
fokus på sikkerhed, og det er et 
emne, som vi ikke kan tillade os 
at lade ligge. Vi arbejder blandt 
andet med sikkerhed i vores 
banesynsudvalg, hvor vi hele 
tiden bliver klogere på, hvordan vi 
skaber så sikre rammer som mu-
ligt for vores kørere, officials og 
tilskuere – uden at det begrænser 
sporten, men hvor vi begrænser 
risici og undgår uheld, som kan 
undgås. Vi stiller krav til vores 
klubber og forventer, at de bakker 
op om dette arbejde.

Rammerne for vores forskellige 
grene under Motocross er også et 
tema, vi vender tilbage til. Mens 
Classic cross må siges at trives 
rigtig godt, er det noget mere 
udfordrende for quadsporten, hvor 
medlemstallet er gået tilbage og 
det er vanskeligt at finde løbsar-

rangører. Sidevognene kunne også 
godt være flere, men ligger dog på 
et stabilt antal kørere. Klubber-
nes vilje til at favne både de 2-, 
3- og 4-hjulede er afgørende for, 
hvordan fremtiden ser ud for vores 
mindre grene.

Udover de mange gode ting, som 
vi vil huske 2022 for, bød året 
også på stigende udgifter, blandt 
andet til brændstof. Det har givet 
anledning til, at vi til den kommen-
de sæson har planlagt et tredelt 
landsdelsmesterskab, opdelt i 
Nord, Syd og Øst. Det giver flere 
af vores medlemmer mulighed for 
at deltage i løb tæt på bopælen, 
og det sparer ikke kun på brænd-
stoffet, men gør det også lettere 
at passe ind i en travl kalender. 

Det arbejde, der ligger i driften og 
udviklingen af sporten – lige fra 
planlægningen af løbskalenderen 
til banesyn, uddannelse af offi-
cials, lydmåling, dommerpåsættel-
se og dommerrapporter, doping-
kontrol og så meget mere – hviler 
på frivillige kræfter. Derfor skal 
der herfra lyde en meget stor an-
erkendelse og tak til den gruppe, 
der gennem deres engagement i 
vores Sportskommission, Sports-
udvalg og på anden vis sikrer, at vi 
kan nyde vores sport.

Tak til vores klubber, som vi har 
mødtes med til Repræsentant-
skabsmøde, Klubkonference, 
klubmøder og ude på banerne i 
løbet af året. Vi glæder os til, at vi 
igen skal samles i den kommende 
sæson til mange gode timer med 
jer.
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Sportskommissionen Motocross
Resultat 2022 - Budget 2023
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

24 Sportskommissionen MotoCross
Indtægter

257.400 DMU Tilskud 257.400 257.400 257.400 
257.400 Indtægter i alt 257.400 257.400 257.400 

Administration
-2.790 Kontorartikler -1.000 0 -2.000 
0 Porto -500 0 0 
-804 Reglementer, tryksager mm -1.500 -1.104 -1.500 
-403 Repræsentation -1.500 0 -1.500 
0 Telefon -2.500 -1.000 -2.500 
-1.516 Diverse -2.000 0 -500 
-5.513 Administration i alt -9.000 -2.104 -8.000 

Møder og omkostninger
-16.450 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 0 -10.000 
0 Nordiske møder Møder og Omkostninger -5.000 0 0 
-9.780 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -50.000 -22.125 -30.000 
-52.693 SK - møder Møder og Omkostninger -90.000 -55.799 -75.000 
-375 Sportsudvalg Møder og Omkostninger -15.000 0 -5.000 
0 Talent og Elitemøder Møder og Omkostninger -1.500 0 -2.500 
0 Teknisk Udvalg Møder og Omkostninger -1.000 0 0 
-79.298 Møder og omkostninger i alt -162.500 -77.924 -122.500 

Løbsafvikling
5.150 Løbsafgift med offentlig adgang 16.000 42.500 48.000 
131.600 Løbsafgift uden offentlig adgang 110.000 107.721 98.000 
-58.933 Dommerhonorarer -80.000 -67.886 -85.000 
-3.628 Teknisk kontrol -2.500 0 -2.500 
-4.418 International omkostninger -15.000 -9.407 -10.000 
-32.323 Præmier -35.000 -31.868 -35.000 
37.449 Løbsafvikling i alt -6.500 41.060 13.500 

Transponderaktiviteter
69.184 Transponder Salg 25.000 44.140 30.000 
0 Transponder Leje 0 1.000 0 
-44.786 Transponder Indkøb -20.000 -27.514 -25.000 
0 Transponder Diverse -1.000 0 0 
24.398 Transponderaktiviteter i alt 4.000 17.626 5.000 

Andre Sportsaktiviteter
-30.000 Holdudsendelser -40.000 -83.000 -35.000 
-30.000 Andre Sportsaktiviteter i alt -40.000 -83.000 -35.000 
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2022
kr.

Udviklingsaktiviteter
-20.480 Projekter -80.000 -62.500 -60.000 
-60.000 Elite og talentarbejde -60.000 -60.000 -60.000 
-2.884 Kids / ATK -5.000 10.360 5.000 
-83.364 Udviklingsaktiviteter i alt -145.000 -112.140 -115.000 

Kursus og Uddannelse
34.950 Deltagerbetaling 30.000 44.100 40.000 
-3.341 Kørselsudgifter til instruktører -3.500 -11.418 -15.000 
-31.009 Forplejning kursusdeltagere -35.000 -2.801 -10.000 
-924 Internationale kurser -6.000 -26.958 -10.000 
0 Uddannelse Sportsudvalg -3.500 0 -2.500 
-324 Kursus og Uddannelse i alt -18.000 2.923 2.500

Banesyn
68.000 Klubbetalinger for banesyn 70.000 75.100 75.000 
-30.524 Kørselsudgifter til banesynsfolk -45.000 -89.817 -65.000 
-11.491 Omkostniger -8.000 -7.720 -7.000 
25.986 Banesyn i alt 17.000 -22.437 3.000 

146.734 Driftsresultat -102.600 21.404 900 

MX Event
30.710 Sponsorater og aktiviteter 317.675 
-150.000 Streaming -210.000 
-27.879 Drift/aktiviter -86.492 
-43.085 Moto/program -55.943 
-626 Markedsføring/Eksponering -10.018 
0 Møder/Omkostning -14.277 
-190.880 Driftresultat (overført til note 36) -59.055 
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Det hele startede med Peter 
Marcussens far, der i sin tid blev 
meget investeret i den lokale 
motocrossbane i Hampen i Jyl-
land. Derfra gik der ikke længe før 
Peter og hans lillebror begyndte 
i sporten og havde mange gode 
stunder sammen som familie, som 
Peter fortæller:

ÆBLET FALDER IKKE 
LANGT FRA CROSSEREN
Motocross har altid været et samlingspunkt i Peter Marcussens familie og 
givet dem mange gode oplevelser sammen. Ikke overraskende er næste 
generation også blevet grebet af sportens fællesskab

- Vi var alle afsted sammen i både 
ind- og udland og knyttede et 
meget stærkt bånd, som er der 
den dag i dag. Det er jeg meget 
taknemlig for, for vi taler stadig 
om alt, der foregår i hinandens 
liv. Og jeg er rigtig glad for, at det 
samme nu gør sig gældende hos 
vores egne børn, efter de også er 
begyndt i sporten.

Alle er med ombord
I Peter Marcussens eget hjem går 
den daglige tale derfor fortsat med 
motocross. Og selvom det sådan 
set kun var Peter, der fra start 
havde motocross tæt på kroppen, 
så er både kæresten og børnene 
blevet lige så vilde med sporten. 
- Jeg har selvfølgelig delt min kær-
lighed for sporten med familien, og 

i sin tid købte jeg en quad til min 
datter Emily, da hun var helt lille. 
Dengang kunne hun kun sidde og 
lege lidt på den. Senere kom en ny 
kæreste og hendes søn Liam til, og 
han blev også meget interesseret i 
alt omkring sporten. 

- Så det startede med lidt kørsel 
hjemme på ejendommen, og i 
dag kører de begge på hver deres 
crosser hos Herning Motocross. Og 
selvom min kæreste også var lidt 
forsigtig i starten, så går hun nu 
også 100% op i, hvordan maski-
nerne skal lyde og peptalker Liam 
til bare at give den gas, fortæller 
Peter.

En sport med plads til alle
Som voksen fik Peter Marcussen 
konstateret ADHD, som han nu 
også får medicin for. Han mener 
selv i retrospekt, at diagnosen gi-
ver god mening og at motorsporten 
nok har reddet hans ungdom:
- Jeg har altid haft lidt af et tempe-
rament og svært ved at sidde stille. 
Det tænkte man ikke så meget 
over i min barndom, men jeg har 
altid følt, at motocross har været 
en ventil til at komme af med min 
energi. Jeg tænker nok, at jeg ville 
have lavet nogle ulykker rundt om-
kring som ung, hvis ikke jeg havde 
haft sporten.

- Og faktisk kan jeg genkende lidt 
af det samme i børnene også, hvor 
vores faste ugentlige træninger 
f.eks. har hjulet Liam, som er ni år 
nu, med at koncentrere sig bedre 
i skolen. Emily på syv år kan også 
have lidt af et temperament, hvis 
det ikke lige går så godt til en 
træning. Men der har hun også 
lært at vende sit temperament til 
noget positivt og bruge det til at 
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køre endnu bedre og hurtigere på 
banen. 

Dertil fortæller Peter Marcussen, 
at man er blevet taget rigtig godt 
i mod i Herning Motocross og at 
man altid kan finde en hjælpende 
hånd, når der er behov for det.
”Det er hårdt, men det hele værd”
Det kræver selvfølgelig en masse 
tid at være en dedikeret cros-
sfamilie. Der er forberedelser og 
klargøring af udstyr og maskine, 
de mange timer på banen, mange 
smurte madpakker og mere til. 
Men det hele går op i en højere 
enhed mener Peter Marcussen:
- Vi bruger meget tid på sporten, 
men vi elsker det. Selv hvis en af 
børnene ikke er i humør til at køre 
en dag, så vil de stadig med på 
banen sammen os og vennerne i 

klubben. Det gælder også vores 
yngste søn Milas på 3 år, som nok 
også snart begynder til sporten. 
Liam og Emily har også en sund 
konkurrence mellem sig, og vil 
både overgå og hjælpe hinanden, 
ligesom de låner hinandens cros-
ser. Det kan man jo kun blive stolt 
af, fortæller Peter og afslutter:
- Da jeg var yngre og afsted med 
min far, sagde han altid ”det er 
hårdt, men det hele værd”. Nu er 
det rigtigt gået op for mig, hvad 
han mente. For al den tid, man har 
sammen som familie, er svær at få 
andre steder. Derfor kan jeg også 
kun opfordre andre til at kigge ud i 
klubberne til en prøvetur, hvis man 
er interesseret i sporten og vil have 
en masse tid med hinanden. 

”Det er hårdt,  
men det hele værd”
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Formandsskifte i 
efteråret
Efter sæsonens afslutning valgte 
Brian Berthelsen at trække sig 
som formand for Sportskommissi-
onen, hvor jeg så blev konstitueret 
som fungerende formand frem 
til Repræsentantskabsmødet i 
marts måned. Det var en stor 
omvæltning, og der er mange ting, 
som man lige skal få styr på. Men 
takket være et godt samarbejde 
mellem udvalg, SK, administrati-
onen og Jørgen Bitsch skal vi nok 
få styr på forberedelserne frem 
til Repræsentantskabsmødet og 
sæsonen 2023.

Jeg vil gerne takke Brian for 
hans indsats i dansk speedway, 
og vi ønsker ham held og lykke 
fremover.

FORMANDENS BERETNING 2022: 
SPORTSÅRET & REGNSKABSÅRET 
I SPEEDWAY 

Rekruttering og 
fastholdelse
Det er dejligt at se, at der bliver 
gjort en masse i alle klubberne for 
at tiltrække nye kørere og tilbyde 
gode klubmiljøer, hvor medlemmer 
har lyst til at være. Tiltag som or-
ganiseret træning, klubaftener og 
åbent hus er alt sammen med til 
at øge rekrutteringen af nye med-
lemmer og forbedre fastholdelsen 
for de eksisterende medlemmer 
(kørere som frivillige). 

Desværre måtte vi endnu engang 
se, at vores licenstal er dalende. 
Vi er ved oktobers udgang i 2022 
på 361 kørerlicenser, fordelt på 
315 kørere, og selvom I alle har 
været gode til at rekruttere 50 nye 
kørere, så har vi desværre mistet 
78 kørerlicenser fra 2021 til i år. 

Men noget må vi jo gøre rigtigt, 
for vi har også haft et nærmest re-
kordhøjt antal udenlandske kørere 
(89 i alt). En del af det antal kan 
naturligvis skyldes det høje antal 
skader, vi har været ramt af i år, 
men vi formår tilsyneladende også 
at tiltrække kørere fra andre lande. 

Hvad der skal til for, at vi kan 
få vendt tendensen, er svært at 
svare på, men vi vil sammen med 
klubberne arbejde videre. 

Nye maskinklasser
Vi har i år haft 500R kørende som 
klasse. Klassen har fungeret rigtig 
godt for personer, der vil fortsæt-
te med at træne og køre for sjov, 
men som ikke har været gamle 
nok til at gå på 500cc. Vi har for-
søgt at invitere til et par stævner 

for kørerne, men det var der ikke 
den store opbakning til, hvilket 
understreger pointen i, at klassen 
er god for breddekørere.

Vi har også fået lavet lydmålinger 
på 190cc, som vi i den kommende 
sæson vil teste, for at se om 
den måske kan køre sammen 
med 85cc eller skal køre for sig 
selv. Motoren er den samme, der 
bruges i Road Racing og Pitbikes 
og har et godt moment, der gør 
den lettere at køre på gassen 
i modsætning til en 85cc, der 
skal holdes oppe i omdrejninger 
og måske kræver lidt mere af 
køreren.

El-speedway er også en klas-
se, som vi forventer vil kunne 
tiltrække kørere, der ikke ved 
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Sportskommission 
Speedway

Formand
Mette Bergenhagen

Kommissionsmedlem, 
Leif Petersen

Kommissionsmedlem 
Hanne Thomsen

Speedway-sportskoordinator 
Jesper Søe Bergmann

så meget om mekanik, og som 
heller ikke har interesse for at 
skrue på maskinerne. Desuden 
løser el-maskinen et af samtlige 
motorbaners største problem – 
lydgener hos nærmeste nabo. Vi 
har store forventninger til at se 
et par maskiner som klubcykler i 
klubberne i løbet af 2023.

Speedwayligaen
I ligaen var der lagt i ovnen til en 
fuld sæson med otte hold. Eller 
det var planen. For da Nordjyl-
lands Elite Speedway desværre 
blev nødt til at trække sig, satte 
det en kædereaktion af admi-
nistrative udfordringer i gang. 
De blev heldigvis løst, men det 
betyder også, at der i 2023 ”kun” 
er deltagelse af syv hold i ligaen. 
2022 var også første år med 
streaming via www.speedway-
ligaenplay.dk i samarbejde med 
Spring Media. Desværre var der 
to episoder med tekniske proble-
mer, og de kom til at overskygge 
et ellers rigtig godt produkt, 
som vi kan være rigtig stolte af. 
Produktet bliver vist i Polen og 
England, og vi begynder at kunne 
bygge oven på en mere professio-
nelt opbygget liga, og det bør øge 
mulighederne for at sælge bedre 
sponsorater og samarbejdsaftaler 
for klubberne, at Speedwayli-
gaen er rykket ind i en moderne 
tidsalder.

Stævner i DK
Igen i år har vi haft nogle flotte 
internationale arrangementer 
i Danmark. 2022 var første år 
med Discovery som promotor 
for de helt store verdensmester-
skaber, og det var med stolthed, 
at Danmark kunne trække både 
Speedway of Nations og en runde 
af Speedway Grand Prix’et til 
hhv. Esbjerg og Vojens. Desvær-
re løb Esbjerg ind i uforudsete 
vanskeligheder og måtte trække 
sig som arrangør to uger før, og 
efter et par hektiske dage med 
mange telefonsamtaler, sagde 
Jacob Olsen ja til at Vojens 
kunne stable det store fire dages 
arrangement på benene. Stor tak 
fra Sportskommissionen til Jacob 
Olsen og resten af Vojens for at 
løfte opgaven på fornem vis. En 
stor tak til Vojens skal også lyde 

for endnu engang på flotteste vis 
at gennemføre et FIM Speedway 
Grand Prix i Danmark.

Af andre internationale stævner, 
som vi kan være rigtig stolte af, 
både resultat- og afviklingsmæs-
sigt, skal også nævnes EM i 85cc 
i Randers, EM for par i Slangerup, 
Græsbane-EM i Holsted og EM for 
par i 250cc i Randers.

Af nationale stævner fik vi også 
afviklet en flot DM-finale i Holsted 
og et glimrende langbane-DM i 
Haderslev. Tusind tak til jer alle for 
at arrangere så fine stævner.

Flotte resultater
Resultatmæssigt har det været 
en rigtig, rigtig fin sæson (se den 
samlede oversigt bagerst i årsrap-
porten). Man kan jo altid ønske 
sig bare lidt mere, men med 15 
internationale medaljer i fortrins-
vis guld/sølv, så er det svært at 
forlange meget mere. 

Flot kæmpet af både vores natio-
nale og internationale kørere og 
en stor tak for jeres flotte indsats.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for i 
år og tak for jeres indsats i dansk 
speedway.

En stor tak for samarbejdet i SK 
og en stor tak til de frivillige – 
officials, udvalg og klubber - ikke 
mindst til Thorkild Vestergaard 
for turneringsadministration, 
kalender- og reglementsudvalg; 
Karin Bæk i Speedway Kids; Poul 
Erik i dommerudvalget og Johnny 
Poulsen i Old Boys udvalget.
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Sportskommissionen Speedway
Resultat 2022 - Budget 2023
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

25 Sportskommissionen Speedway
Indtægter

103.612 DMU Tilskud 103.612 103.612 103.612 
900 Reglement 0 0 0 
17.000 Bøder 0 13.000 0 
121.512 Indtægter i alt 103.612 116.612 103.612 

Administration
-7.898 Kontorartikler -6.000 -5.880 -6.000 
-494 Reglementer, tryksager mm -1.000 -4.063 -1.000 
-386 Repræsentation -1.000 0 -1.000 
-500 Diverse gaver -1.000 -925 -1.000 
-6.000 Telefon -6.000 -6.000 -6.000 
-2.113 Diverse -1.000 0 -1.000 
-17.391 Administration i alt -16.000 -16.868 -16.000 

Møder og omkostninger
-20.631 Internationale møde omkostninger -32.000 -29.071 -25.000 
-12.535 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 0 0 
0 Nordiske møder Møder og Omkostninger -5.000 0 0 
-8.996 Teknisk kontrol møder -5.000 -2.915 -5.000 
0 Reglements Udvalg Møder og Omkostninger -4.000 -6.057 -4.000 
-5.395 Repræsentanskabsmøde Møder og Omk. -18.000 -9.165 -10.000 
-22.945 SK - møder Møder og Omkostninger -35.000 -29.260 -30.000 
-5.083 Sportsudvalg Møder og Omkostninger Køremøde -5.000 -1.809 -5.000 
0 Talent og Eliteudvalgsomkostninger: -4.000 0 -4.000 
-3.413 Dommer Møder og Omkostninger 0 0 0 
-2.413 SuperLiga Udvalg Møder og Omkostninger -5.000 -1.012 0 
-355 Mini og Rekrutteringsudvalg Møder og Omk. -55.000 -7.171 -55.000 
-9.285 Turneringsadministration (TA) Møder og Omk. -8.000 -8.643 -5.000 
-91.051 Møder og omkostninger i alt -176.000 -95.102 -143.000 

Løbsafvikling
249.275 Løbsafgift med og uden offentlig adgang 330.000 320.150 330.000 
-96.111 Dommerhonorarer -140.000 -152.171 -140.000 
-1.935 Teknisk kontrol -15.000 0 -15.000 
50.000 Holdtilmeldinger 50.000 56.000 50.000 
0 Holdbøder 0 42.500 20.000 
36.000 DSL Licenser 25.000 44.500 40.000 
-4.125 Afskrivning 0 -4.125 0 
-10.057 Præmier -8.000 -6.816 -8.000 
223.047 Løbsafvikling i alt 242.000 300.038 277.000 

Andre Sportsaktiviteter
0 Tilskud til arrangementer -10.000 0 -10.000 
-1.987 Internationale Sportomkostninger -25.000 -39.043 -25.000 
0 Diverse udgifter -2.500 0 -2.500 
-1.987 Andre Sportsaktiviteter i alt -37.500 -39.043 -37.500 
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

Udviklingsaktiviteter
-49.586 Projekter -41.000 -17.098 -41.000 
-175.415 Elite og talentarbejde -175.000 -175.000 -175.000 
90.000 Øremærkede midler til talentarbejde 90.000 50.000 90.000 
-1.803 Tilskud til 250 cc -25.000 -23.735 -10.000 
-136.804 Udviklingsaktiviteter i alt -151.000 -165.834 -136.000 

Kursus og Uddannelse
4.200 Deltagerbetaling 15.000 19.150 15.000 
0 Kørselsudgifter til instruktører -6.000 -2.316 -6.000 
0 Forplejning kursusdeltagere -10.000 -12.360 -10.000 
-5.119 Internationale kurser -20.000 -5.537 -20.000 
0 Dommer/Stævneleder -50.000 -9.647 -10.000 
-919 Kursus og Uddannelse i alt -71.000 -10.709 -31.000 

Banesyn
28.600 Klubbetalinger for banesyn 25.000 27.200 25.000 
-14.465 Kørselsudgifter til banesynsfolk -20.000 -15.761 -20.000 
14.135 Banesyn i alt 5.000 11.439 5.000 

Beklædning
-4.870 Køb -20.000 -21.408 -20.000 
-4.870 Beklædning i alt -20.000 -21.408 -20.000 

105.673 Driftsresultat -120.888 79.127 2.112 
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Herning Speedwayklub har knækket koden til at få flere medlemmer, frivillige 
og kendskab lokalt. Formanden Kenneth Emil fortæller om indsatsen fra den 
nye bestyrelse gennem det sidste halvandet år

HERNING 
SPEEDWAYKLUB 
FIK NYT LIV
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Egentlig stod Herning Speedway-
klub til at lukke sidste år. Der var 
nærmest ingen medlemmer og 
klubbens daværende bestyrelse 
havde ikke den nødvendige tid 
eller ressourcerne til at løfte 
klubben.

Der skulle nye kræfter til, som 
kom i form af den nuværende 
bestyrelse med Kenneth Emil i 
spidsen.

- Vi var nogle stykker, der var 
enige om, at vi simpelthen ikke 
kunne lade Herning Speedway-
klub lukke. Klubben havde en lang 
historie og vi var overbeviste om, 
at den lokale opbakning stadig var 
der. Så med målet om at skabe liv 
i klubben igen, trak vi i arbejds-
tøjet, og der skal virkelig lyde en 
stor ros til hele den nuværende 
bestyrelse for at tage arbejdet 
på sig og deres indsats, fortæller 
Kenneth Emil.

Målrettet indsats 
gav pote
Derfra fulgte arbejdet med at få 
gang i klubben igen, og man må 
sige, at det bar frugt. Klubben gik 
fra stort set ingen medlemmer til 
næsten 30 aktive kørere og dertil 
over 100 støttemedlemmer. Det 
har blandt andet givet klubben tre 
hold i 50cc og et i 85cc, og man 
forventer igen at kunne stille med 
et hold i 85cc og hele fire hold i 
50cc næste sæson.

På grund af den store indsats blev 
klubben sidste år også udnævnt 
til Årets Klub i DMU og Årets 
Idrætsklub i Herning kommune, 
hvortil man som præmie nu får 
lavet en professionel reklamefilm.

Kenneth Emil lægger heller ikke 
skjult på, at man var nødt til at 
gøre en aktiv indsats for at få 
lokket medlemmerne tilbage igen:
- Vi lagde ud med at invitere til 
åbent hus, men det var vigtigt 
for os, at det skulle handle om 
børnene, så vi kaldte det ”bør-
nenes dag”. Jeg meldte mig ind i 
alle små lokale facebookgrupper 
i byerne omkring os og delte et 
opslag om arrangementet. Vi var 
mildest talt overvældet, for opsla-
get fik over 45.000 visninger og 

der kom over 300 besøgende med 
75 prøvekørsler på dagen. Alle var 
glade, vi havde skaffet gratis slik 
og pølser til børnene og vi solgte 
også godt i kiosken.

Den strategi har klubben holdt 
fast i, og man laver stadig nye 
tiltag. Derfor har man nu også en 
”tag din ven med til træning-dag” 
i kalenderen, hvor børn og unge 
opfordres til at tage en god kam-
merat med i klubben for at opleve 
sporten. 

Dertil har Kenneth Emil nærmest 
også en ”hotline” til de lokale 
medier, som han kontakter og 
inviterer ud i klubben, hvis de har 
et interessant arrangement eller 
får besøg DMU’s landsholdskørere 
og trænere.  

- Vi vil gerne ud at have fat i hele 
lokalmiljøet på alle områder. Vi 
samarbejder godt med Grindsted 
Speedwayklub, blandt andet hvis 
det kniber med at skaffe frivilli-
ge. Og vi har også et rigtig godt 
samarbejde med både Viborg og 
Herning Kommune, hvor vi har 
åbnet for bosteder for unge med 
særlige udfordringer. Dem kan vi 
nu også tilbyde tid på banen, da 
Sparnord Fonden gav os midler 
til en 190cc-maskine, fortæller 
Kenneth Emil.

God kommunikation 
fastholder folk
Et yderligere skridt i at fastholde 
interessen blandt besøgende 
og frivillige i klubben har været 
målrettet information. Det har 
klubben løst ved hjælp af opdelte 
facebookgrupper. 

Det er blandt andet en fordel efter 
åbent hus-arrangementer for at 
holde kontakten til de besøgende, 
som ikke melder sig ind i klubben 
lige med det samme, som Kenneth 
Emil fortæller her:
- Vi har faktisk tre facebookgrup-
per tilknyttet til Herning Speed-
wayklub. Det kan lyde af meget, 
men der følger ikke som sådan et 
stort arbejde med til det. Vi sikrer 
os bare, at alle aktive kørere, 
deres forældre samt forældre 
til børn, der gerne vil have flere 
prøveture inden opstart, er med i 
facebookgruppen, hvor vi primært 
giver info om kommende trænin-
ger. Så har vi en særskilt gruppe 
for vores frivillige med info og 
henvendelse til dem, og slutteligt 
en klassisk facebook-side til mere 
generelle ting fra klubben. 

Klubånd frem for alt
Med genstarten af Herning 
Speedwayklub skulle der også 
tænkes nyt. Derfor satte den nye 
bestyrelse sig sammen og blev 

enige om, at fællesskabet og 
klubånden var det absolut vigtig-
ste at få tilbage.

- Vi presser på ingen måde vores 
medlemmer til at køre mere, end 
de selv ønsker, og særligt ikke til 
at køre løb. Jeg taler af erfaring, 
når jeg siger, at vi i speedway ofte 
fokuserer for meget på at konkur-
rere, og det dræber desværre ly-
sten hos mange. Derfor skal man 
frem for alt komme her i klubben 
for at være en del af fællesskabet, 
hvor det sociale udenfor banen er 
mindst lige så vigtigt som tiden 
inde på banen, fortæller Kenneth 
Emil og afslutter:
- Jeg synes, vi er lykkes rigtig 
godt med det. Vores kørere fra 
gammel til ung kommer hyppigt til 
træningerne og hjælper til i klub-
ben, hvor de kan. Opbakningen 
blandt vores støttemedlemmer 
kommer enten i form af bidraget 
fra deres betalte medlemskab, 
eller også hjælper de gerne til 
med at rydde op, stå i kiosken 
eller speake til vores løb. De unge 
mennesker fra bostederne er også 
med til at bidrage til klubben, 
selvom de ikke engang er medlem. 
Så fællesskabsfølelsen er virkelig 
vendt tilbage til Herning Speed-
wayklub.  
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Vi var nu endelig fri af corona-
restriktionerne.

Året startede med et DMU/
AMK trænings løb på Circuito de 
Cartagena i Spanien i slutningen 
af marts. Der var plads til både 
licenskørere og track-day-kørere. 
Der var ca. 45 DMU licenskørere 
dernede og det er en rigtig god 
bane med gode forhold. 

Og i år lykkedes det endelig at 
afholde Classic TT på Ring Djurs-
land. En dejlig weekend midt i for-
året i maj. Danmarksmesterskab, 
Nordisk mesterskab og Europa-
mesterskab for classic klasserne 
og vi fik også plads til de moderne 
klasser. Et fantastisk tre-dages 
rent motorcykel arrangement med 
knap 250 cykler til start. Der er 
plads til flere, og Classic TT er på 
kalenderen også i 2023.

Allerede weekenden efter havde 
vi anden afdeling af Danmarks-
mesterskab for classic klasserne 
på Jyllandsringen. Denne gang 
sammen med Classic bilerne. 
Masser af godt race og rigeligt at 
se på for tilskuerne.  

FORMANDENS BERETNING 2022: 
SPORTSÅRET & REGNSKABSÅRET 
I RR, DR & SM

Sportskommission 
RR/DR

Formand, John Klint
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kommissionsmedlem,
Søren Holm

Road Racing-sportskoordinator
Mark Blondin

Midsommerløbet blev på Padborg 
Park midt i juni. Vi havde efter-
middagene lørdag og søndag, og 
her var der plads til både classic- 
klasser og moderne motorcykel- 
klasser. En fin weekend. 

Så skulle vi helt hen til august, 
før der skete noget igen her i 
Danmark. Rømø Motorfestival 
trak igen over 40.000 tilskuere 
til stranden på Rømø. Et skønt 
arrangement, hvor DMU var inde 
over motorcyklerne med fokus på 
forsikring af kørerne og sikkerhe-
den for disse.  

DM Finale på Ring Djursland. 
Historisk weekend sammen med 
classic-bilerne. Desværre også 
med diverse oliespild og regnvejr. 
Dårlig kombination, men masser 
af race og fin afvikling af både 
classic og moderne motorcy-
kel-klasser. Medaljeuddeling 
straks efter sidste heat – super 
afvikling af det formelle. Stor tak 
til AMK for en fin sæson med løb 
på alle tre danske baner. 
Sæsonen sluttede med AMK 
lørdag i oktober på Jyllandsrin-
gen. Klubmesterskab og hygge-
ligt samvær. Det var en god og 
komplet sæson.

Flere af de Danske kørere har 
del taget i mesterskabsløb i øvri-
ge Nordiske lande og hjemtaget 
placeringer og mesterskaber. 
Der har været meget at køre til i 
sæsonen 2022.   

Mini Road Racing
Igen en sæson sammen med 
Zenergy Racing med 15 afdelinger 
fordelt ud på fem Weekender. 
Med en lille smule fremgang i del-
tagerantal, mest på Super Moto 
siden, som ser ud til at fortsætte 
i 2023 ud fra de meldinger, vi er i 
besiddelse af.  Og dejligt at se, at 
der kommer flere og flere fra Mini 
Road Racing videre ud og prøver 
kræfter på de udenlandske baner, 
takket være indsatsen fra b.la. 
Talent og Elite truppen.

Dragracing
Drag Bike kørte ingen løb i 2022. 
Men 2 x Opvisning på hhv. Mo-
sten og Allingåbro.

Til gengæld kunne Marcus Christi-
ansen hente guld for tredje gang 
i streg ved EM i Dragracing, og 
der skal lyde et kæmpe tillykke til 
ham, for resultatet og den super 
gode indsats sammen med hans 
far i deres lille danske team. 
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Sportskommissionen Road Racing / Drag Racing
Resultat 2022 - Budget 2023
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

26 Sportskommissionen Road Racing / Drag Racing
Indtægter

68.276 DMU Tilskud 68.276 68.276 68.276 
0 Diverse Indtægt 8.000 0 8.000 
0 Udlejning af Air Fence 20.000 20.000 20.000 
68.276 Indtægter i alt 96.276 88.276 96.276 

Administration
-781 Reglementer, tryksager mm -2.000 -855 -2.000 
0 Telefon -1.000 0 -1.000 
-781 Administration i alt -3.000 -855 -3.000 

Møder og omkostninger
0 Drag Racing Udvalg Møder og Omkostninger -4.000 0 -4.000 
-13.219 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 0 0 
-5.495 Nordiske møder Møder og Omkostninger -5.500 -1.378 -5.500 
0 Mini og Rekrutteringsudvalg Møder og Omkosninger -2.000 -4.754 -2.000 
-4.005 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -18.000 -18.144 -18.000 
-4.109 SK - møder Møder og Omkostninger -20.000 -7.346 -20.000 
-2.033 Diverse Omkostninger -2.500 0 -2.500 
-28.861 Møder og omkostninger i alt -52.000 -31.622 -52.000 

Løbsafvikling
15.500 Løbsafgift uden offentlig adgang 16.000 37.000 20.000 
-17.820 Dommerhonorarer -15.000 -21.011 -15.000 
-11.253 Diverse omkostninger -2.500 -1.424 -2.500 
-2.603 Præmier 0 -5.029 0 
0 Reparation af Air Fence -25.000 -28.000 -25.000 
-16.176 Løbsafvikling i alt -26.500 -18.463 -22.500 

Transponderaktiviteter
7.200 Transponder Salg 5.000 5.760 10.000 
-3.981 Transponder Indkøb -4.000 -3.226 -4.000 
3.219 Transponderaktiviteter i alt 1.000 2.534 6.000 

Udviklingsaktiviteter
0  Træningslejr Spanien -20.000 -20.195 -20.000 
-2.500   PR og Marketing -2.500 -2.099 -2.500 
-2.500   PR og Marketing -22.500 -22.294 -22.500 

Kursus og Uddannelse
-924 Internationale kurser 0 0 0 
1.200 Deltagerbetaling 5.000 1.200 5.000 
0 Kørselsudgifter til instruktører -1.500 -3.891 -1.500 
-3.090 Forplejning kursusdeltagere -4.500 -2.175 -4.500 
-2.814 Kursus og Uddannelse i alt -1.000 -4.866 -1.000 
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

Banesyn
1.175 Klubbetalinger for banesyn 4.000 2.832 4.000 
-2.550 Kørselsudgifter til banesynsfolk -3.000 0 0 
-1.375 Banesyn i alt 1.000 2.832 4.000 

18.989 Driftsresultat -6.724 15.542 5.276 
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NY KOORDINATOR OG KØRER-
TRUP I ROAD RACE ELITE
Carsten Svendsen har mange års erfaring som international kører, og den 
erfaring vil han give videre som ny elitekoordinator i Road Racing for de store 
maskinklasser.

Road Racing er ikke den største 
sport i Danmark, og vil man køre 
på de bedste og største baner, 
skal man da også søge mod ud-
landet. Særligt pga. de vanskelige 
omstændigheder for at dyrke 
sporten, så har Carsten Svendsen 
sat sig for at tage hånd den nye 
elitetrup og sikre, at man også får 
en ny generation af kørere.

- Vi har faktisk et ret højt poten-
tiale blandt de danske kørere, og 
det er vigtigt at guide dem den 
rigtige vej, så de kan nå deres 
ambitioner. For der er rigtig mange 
ting at holde styr på som kører 
på eliteniveau., fortæller Carsten 
Svendsen og fortsætter: 
- Nogle af kørerne er længere i 
karrieren end andre, men særligt 
de nye talenter vil vi klæde på til 
en professionel karriere inden for 
sporten Derfor er fokus at lære 
dem ting som gode trænings- og 
kostvaner, mentaltræning, spon-
sorpleje og hvad det vil sige, at 
være del af et professionelt team. 

Ny elite-model
Ambitionerne er høje blandt 
kørerne, som allerede er godt på 
vej i deres karriere. Derfor håber 
Carsten Svendsen, at man med 
DMU’s elitesatsning kan tilbyde 
dem den sportslige ”grunduddan-
nelse”, der kan hjælpe dem endnu 
længere.

- Målet er at have en elitetrup, 
hvor man støtter og lærer af hin-
anden. Flere af kørerne er spredt 
rundt om i Europa til dagligt, men 
vi vil gerne samle dem jævnligt til 
fællesaktiviteter. De erfarne kø-
rere vil rigtig gerne lære fra sig til 
de nye talenter. Samtidig vil vi fra 
start også fokusere på det men-
tale, så kørerne bliver rustet til at 
begå sig i et professionelt team 
og kan klare presset på bane, 
fortæller Carsten og fortsætter:
- Modellen for elitetruppen vil 
være helt ny for mange af dem, 
da de nok er vant til at begå sig 
meget alene og f.eks. prioritere 
deres midler til nye dæk fremfor 

en mentaltræner. Men vi må bare 
erkende, at det sociale, samt den 
fysiske og mentale sundhed er 
helt afgørende for at præstere 
som eliteudøver.    

Langsigtede mål
For at nå til tops i Road Racing 
sporten er det generelt kun én vej, 
nemlig at blive del af et professi-
onelt team. DMU’s elitesatsning 
i Road Race skal derfor først og 
fremmest sikre, at vi finder kører-
ne med rette talent og indstilling, 
og så forberede dem på at gå hele 
vejen, som Carsten fortæller:
- Road Racing er en meget dyr 
sport, og man har ikke midlerne i 
DMU til at kunne konkurrere med 
pengene og erfaringen i de store 
teams. Hvis man vil nå langt i 
sporten, skal man til udlandet og 
stifte bekendtskab med den mere 
professionelle tilgang til sporten, 
som vi ikke rigtig har på samme 
niveau i Danmark med bl.a. data-
teknikere.

- Den primære rolle bliver derfor 
at give kørerne de bedst mulige 
værktøjer, så de på sigt kan indfin-
de sig på et team. Det er særligt 
vigtigt for de helt nye kørere, 
så de ikke mister gejsten og vi 
dermed taber dem gulvet. Derfor 
er kørerne også meget forskellige, 
for vi kigger mindst lige så meget 
på deres indstilling, som deres 
nuværende niveau. Så elitesats-
ning består faktisk af de meget 
rutinerede og dem i udvikling.

Den nye elitetrup  
består af:
• Mathias Poulsen
• Jan Hedegaard Jensen
• Martin Simonsen
• Alex Brodersen
• Oliver Svendsen
• Simon Jespersen
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Sportskommissionen Off Track
Resultat 2022
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

27 Sportskommissionen Off Track
Indtægter

53.252 DMU Tilskud 53.252 53.252 0
53.252 Indtægter i alt 53.252 53.252 0

Møder og omkostninger
-11.400 Klublederseminar Møder og Omkostninger 0 0 0 
-4.494 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -10.000 -8.229 0
0 SK - møder Møder og Omkostninger -1.000 0 0
-15.894 Møder og omkostninger i alt -11.000 -8.229 0

Enduro Udvalg Aktiviteter
4.000 Løbsafgifter 6.000 4.000 0
-2.379 Møder og Omkostninger -1.000 -1.635 0
-5.691 Præmier -4.000 -1.040 0
-6.066 Dommerhonorar -6.000 -13.860 0
-10.000 Breddearbejde -16.000 -5.275 0
-20.135 Andre Sportsaktiviteter i alt -21.000 -17.811 0

Trial Udvalg Aktiviteter
8.400 Løbsafgifter 6.000 6.600 0
0 Møder og Omkostninger -1.000 -9.366 0
-6.982 Præmier -5.000 -10.536 0
-6.063 Breddearbejde -21.000 -5.830 0
-4.645 Andre Sportsaktiviteter i alt -21.000 -19.132 0

Kursus og Uddannelse
-871 Forplejning kursusdeltagere -1.000 0 0
0 Internationale kurser 0 -5.088 0
-871 Kursus og Uddannelse i alt -1.000 -5.088 0

11.707 Driftsresultat -748 2.993 0
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FORMANDENS BERETNING 2022:
SPORTSÅRET & REGNSKABSÅRET 
I TRIAL 

2022 blev året, hvor trialsporten 
endelig blev ”voksen” i DMU og 
fik sin egen kommission efter godt 
10 års godt samarbejde med En-
duro.  Men der er ingen tvivl om, 
at det er den rigtige vej at gå. 

I en tid, hvor det ikke er blevet 
lettere at finde frivillige, er det 
meget vigtigt at sikre, at det 
arbejde, der tilbydes, er relevant 
og interessant for, dem der melder 
sig til at udføre et arbejde i DMU’s 
organisation.  

Den nydannede kommission er 
også kommet rigtigt godt i gang 
og arbejder blandt andet meget 
entusiastisk med udvikling og 
trialsportens fremtid. 

2022 var også endelig året, hvor vi 
kom helt ”back on track” uden af-
lysninger og usikkerhed på grund 
af Corona, men også et år, hvor vi 
kunne se, at for trialsporten var 
coronanedlukningerne heller ikke 
udelukkende negative.

For første gang i mange år måtte 
vi konstatere en nedgang i licen-
stallet. Nu var der jo igen kommet 
mange flere fritidstilbud, som folk 
kunne kaste sig over, og det betød 
desværre at en del af dem, der 
havde manglet noget at gå op i 
under corona, og havde benyttet 
lejligheden til at kaste sig over 

trialsporten, ikke gentegnede 
deres licens i 2022. Men da vi 
kender forklaringen, ser vi positivt 
på fremtiden. 

Deltagerantallet til løbene i 2022 
var rigtigt fornuftigt, dog halter 
classic-klasserne lidt bagefter, 
ikke fordi kørerne ikke er der, der 
er nok flere end nogensinde, der 
ejer en classic trialcykel, men da 
der er et meget højt aktivitetsni-
veau for mange af disse kørere, 
udenfor de etablerede klubber, 
er det svært at tiltrække dem til 
vores løb, 

Niveauet er stadig højt i dansk 
trial, og vi kunne også i år se 
rigtigt fine resultater fra vores 
internationale kørere. Alex Overby 
sluttede således på en fantastisk 
fjerdeplads i Junior EM.  Og en 
respektabel 12.-plads i VM Trial3. 
Regitze Toft Jensen sluttede EM 
som nr. 11 og i VM blev det til en 
rigtig fin 11.-plads i Woman trial2. 

Til Trial des Nations sluttede 
pigerne, Regitze Toft Jensen og 
Olivia Brunsvig på en niendeplads. 
Og herrerne, Alex Overby, Mikkel 
Brade og Morten Andersen slut-
tede på en 12.-plads. Alt sammen 
viser, at selvom vi bor ”i et land 
uden høje bjerge”, kan vi godt 
være med på den internationale 
scene.      

Det var også godt, at det igen 
kunne lade sig gøre at afvikle NM, 
efter at der ikke er blevet kørt de 
sidste to år. Her stillede vi dog 
ikke med det stærkeste hold, men 
viste dog, at vi stadig er med.   
Ude i klubberne har det været 
godt at se, at træningsaktiviteten 
er høj, og at træningerne bliver 
mere strukturerede med faste 
trænerteams. 
Netop trænerne er en vigtig 
faktor, når det handler om at 
fastholde vores medlemmer, og i 
den forbindelse skal der lyde en 
stor tak til alle de frivillige ude i 
klubberne, bestyrelsesmedlem-
mer, trænere, bedømmere og alle 
dem, der er friske til at give en 
hånd med, når det kræves. TAK.

Vi ses i sporet 2023 
Kommentarer til resultat 2022
Off-track er igen i år kommet ud 
med en fint overskud, overskuddet 
i sig selv er dog ikke positivt da 
det er resultatet af, at vi igen ikke 
har været godt til at få pengene til 
at arbejde for sporten.  Vi er dog 
sikre på at opdelingen i de to kom-
missioner, vil gøre dette arbejde 
mere interessant og forhåbentlig 
vil vi fremover se regnskaber der 
passer bedre med budgettet 

SK Trial 
Hans Jørn Beck

Sportskommission 
Off-Track

Formand, Hans Jørn Beck
Medlem af Hovedbestyrelsen

Thomas Ertmann
Kommissionsmedlem

Jørn Kirkegård
Kommissionsmedlem

Kim Hirschgaard
Kommissionsmedlem

Trial-sportskoordinator 
Lukas Winther
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Sportskommissionen Trial
Budget 2023
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

28 Sportskommissionen Trial
Indtægter 0 0

0 DMU Tilskud 0 0 27.000 
0 Indtægter i alt 0 0 27.000 

Møder og omkostninger
0 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger 0 0 -5.000 
0 SK - møder Møder og Omkostninger 0 0 -5.000 
0 Møder og omkostninger i alt 0 0 -10.000 

Trial Udvalg Aktiviteter
0 Løbsafgifter 0 0 7.200 
0 Præmier 0 0 -6.000 
0 Breddearbejde 0 0 -20.000 
0 Andre Sportsaktiviteter i alt 0 0 -18.800 

Kursus og Uddannelse
0  Forplejning kursusdeltagere 0 0 0 

Internationale kurser 0 -3.000 
0 Kursus og Uddannelse i alt 0 0 -3.000 

0 Driftsresultat 0 0 -4.800
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”Du skal da med ud at være 
bedømmer ved et trial-løb”. Det 
var ordene fra Pers kollega, der 
fik ham til at opleve trial-sporten 
på første række. En dag i naturen 
sammen med en masse glade tri-
al-folk, og allerede dagen efter var 
Per i gang med at lede efter en 
brugt trial-maskine på Facebook.

- Det virkede simpelthen så sjovt 
at køre rundt i de forskellige 
sektioner. Det mindede mig om at 
køre mountainbike bare kun med 
alt det sjove, og så med motor. Så 
det virkede helt oplagt at komme 
i gang med, som én der både har 
siddet på en motorcykel og en 
mountainbike før. Men min kollega 
fik da også lokket én mere med til 
at være bedømmer den dag, og nu 
er hun også aktiv kører, fortæller 
Per.

Hurtig en del af 
fællesskabet
Det var ikke kun selve sporten, der 
fik Per i gang med trial. Allerede 
ved første møde tog alle rigtig 
godt imod ham og han følte sig 
som en del af fællesskabet. En ret 

EN SPORT MED ÅBNE ARME

unik oplevelse, som Per forklarer:
- Jeg har faktisk aldrig oplevet 
noget lignende andre steder. Jeg 
kommer helt uerfaren og uvidende 
om sporten, og sikke en velkomst 
man får. Samtidig er alle folk så 
hjælpsomme uden skyggen af 
rundsave på albuerne. Nu har jeg 
kørt siden sommer sidste år og 
allerede mødtes flere gange privat 
hos kammeraterne i sporten. Og 
det er ved siden af alt den hygge, 
vi også har sammen til træning og 
løbene.  

- Jeg har endda været med på en 
træningstur i Spanien sammen 
med en trial-kammerat, hvor vi 
nåede at have fire gode dage med 
instruktør og sammen med andre 
udenlandske kørere. En rigtig sjov 
oplevelse, selv for sådan én som 
mig uden de store ambitioner om 
at vinde en masse medaljer. Jeg 
er sådan set kun med for hyggens 
og fællesskabets skyld, og det er 
garanteret hver gang, man er ude 
at køre. 

Nemt at komme i gang
Et andet stort plus for Per Grøn 

har været, hvor nemt det faktisk 
var at komme i gang med sporten 
og blive bedre.

- Nu har jeg kørt mountainbike 
og andre i familien går til ridning, 
men sammenlignet med det er 
man rigtig hurtigt i gang med trial 
uden alt for store omkostninger. 
Det er ikke vigtigt at købe det ny-
este og dyreste grej eller maskine. 
Brugt kan sagtens gøre det, og 
så er man sikker på at få hjælp 
og råd til vedligehold af de andre 
kørere i klubben, fortæller Per og 
afslutter:

Per Grøn startede med at køre trial i 2021 i en alder af 45 å i Fyens Motor 
Sport, hvor han hurtigt blev fanget af åbenheden og fællesskabet i sporten.

- Jeg er allerede rykket en klasse 
op - faktisk bliver jeg bedre, hver 
gang jeg er ude at køre, og det 
der virkede umuligt ved sidste 
træning, kan jeg pludselig gøre 
til næste træning med råd og fifs 
fra de andre kørere. Så det er 
bestemt også sjovt at opleve, hvor 
hurtigt man bliver bedre, og jeg er 
skam også begyndt at hive venner 
og kollegaer med ud, for de skal 
også opleve, hvor sjovt det er at 
køre trial, afslutter Per.  
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FORMANDENS BERETNING 2022:
SPORTSÅRET & REGNSKABSÅRET 
I ENDURO 
Efter 2 år med corona, og 2 sæ-
soner slået sammen til en, med 
relativt få løb, blev 2022 atter en 
”normal” sæson med 6 DM løb 
og et pokalløb. 

Vi nåede sågar ny rekord med 
ca. 250 licenser. Vi tror ikke, der 
nogensinde har været så stor 
tilslutning til enduro hos DMU, så 
langt tilbage der huskes. Det er 
da forrygende!

Der var god tilslutning til løbene 
i starten, med lidt færre midt på 
sæsonen, for så at slutte af med 
ny rekord i Finderup med mere 
end 100 deltagere. Her fik vi 
desuden 3 MX klasser koblet på, 
og det blev en succes vi arbejder 

videre med i 2023. Når terrænet 
er stort nok, og sporet passer til 
det, vil vi meget gerne have flere 
MX folk med ud at lege.

På træningssiden er udviklingen 
fortsat positiv. Der tilbydes 
træning stort set hver weekend 
i en grusgrav et sted, samt faste 
træningsområder i Hedeland, 
Kolding, Hedensted og Faxe, hvor  
man har udbygget sporet  
og forsat gør det. Der arbejdes 
på noget i Vor dingborg, og der 
er i det hele taget mange gode 
kræfter i gang.

Lidt breddetræninger blev det 
også til, men der kan vi gøre det 
bedre, og det sker i 2023, hvor de 

første allerede er arrangeret og i 
kalenderen.

Talent & Elite med Alex Mikkel-
sen som træner arbejder videre 
med en lille håndfuld kørere, og 
niveauet er jævnt stigende, med 
deltagelse i flere udenlandske løb 
i både EM og VM regi. 

Vi har i årevis døjet med priserne 
på militærterrænerne, og den 
stærkt mangelfulde og sløve 
kommunikation fra forsvaret. 
Det har nu endelig taget en let 
positiv retning, da priserne er 
faldet – dog ikke nok – og de er 
blevet hurtigere til at svare og få 
sendt kontrakter. Vi har således 
allerede fået kontrakt på Oksbøl 

i 2023, og Finderup er lige om 
hjørnet. Vi bokser videre med 
priserne.

Niveauet på dansk enduro er 
jævnt stigende, og vi har aldrig 
haft flere ude at køre løb i den 
store verden. Specielt FIM Hard 
Enduro VM lokker folk, og det er 
fantastisk, at konceptet stadig 
tillader alle at melde til. Det 
håber vi fortsætter. Også Rally 
lokker folk afsted, og toppen er 
Thomas Kongshøj i Dakar 2023, 
samt 19 danskere, der kører The 
Real Way to Dakar start 2023. 
Farligt og spændende!
Sidst men ikke mindst: En KÆM-
PE tak til alle de frivillige ude i 
klubberne og forsamlingerne, 
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Sportskommission 
Enduro

Formand, Dan Uno
Medlem af Hovedbestyrelsen

Søren Reinhard
Kommissionsmedlem

Martin Nielsen
Kommissionsmedlem

Claus Beyer
Kommissionsmedlem

Johnny Guldhammer
Kommissionsmedlem

Lukas Winther
Enduro Sportskoordinator

Scan QR koden og
mød nogle af DMU’s 
Endurokørere

som knokler med at arrangere, 
ordne, bøvle, arbejde, lave løb, 
træninger, hygge, osv. Uden jer 
intet sjov og ballade! Husk at på-
skønne de frivillige, og giv SELV 
en hånd med, hvor du kan!! 
SK Enduro
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Sportskommissionen Enduro
Budget 2023
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

29 Sportskommissionen Enduro
Indtægter

0 DMU Tilskud 0 0 27.000 
0 Indtægter i alt 0 0 27.000 

Møder og omkostninger
0 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger 0 0 0 
0 SK - møder Møder og Omkostninger 0 0 -1.100 
0 Møder og omkostninger i alt 0 0 -1.100 

Enduro Udvalg Aktiviteter
0 Løbsafgifter 0 0 5.600 
0 Møder og Omkostninger 0 0 -1.000 
0 Præmier 0 0 -4.500 
0 Dommerhonorar 0 0 -6.000 
0 Breddearbejde 0 0 -20.000 
0 Andre Sportsaktiviteter i alt 0 0 -25.900 

0 Driftsresultat 0 0 0
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Sea2Sky er et Hard Enduro løb, 
hvor hundredvis af kørere fra hele 
verden kæmper mod elementerne 
og forcerer sektioner på alt lige 
fra strand, skov og bjergruter.
  
Da starten gik til dette års 
Sea2Sky i Kemer, Tyrkiet, var fem 
danske Hedelandskørere med i 
feltet ud af et felt på 409 ryttere:

• Nicolaj Thybring – A klasse 
rytter

• Magnus Beck – A klasse rytter
• Simon Pedersen – A klasse 

rytter
• Jacob Lohse – A klasse rytter
• Thomas Panz – B klasse rytter

Løbet strækker sig over fire dage, 
hvor alle elementer fra havet, til 
toppen af bjerget bliver stillet som 
udfordringer. Med lidt under 30 
graders varme og iført fuld race 
gear, har rytterne nogle barske 
betingelser for at yde 100% i 
mange timer non-stop. Derfor 
navnet Hard Enduro!

På første dag var der prolog 
på stranden, som består af en 
rundstrækning på omkring 1 km. 
på betonrør, store sten, træstam-
mer, sand, dæk and andet bøvl. 
Det er det absolut mest intense 
kørsel, rytterne bliver udsat 
for her. Den er kortvarig, men 
ultrahård.

Dag 2 var ”Forest Race” i skov-
området, på et ca. 45 km. Langt 
spor, der i år var rigtigt svært og 
krævende.

Kun halvdelen af alle ryttere 
nåede helt i mål. Sporet bestod 
primært af sten og klipper med 
kun enkelte korte strækninger 
til at få pulsen lidt ned på igen. 
Timebar for Forest Race var fem 
timer

Dag 3 bestod af ”Sky Race” også 
på ca. 45 km, men det foregik i 
omkring 1000 højdemeter.

BERETNING FRA SEA2SKY 
HARD ENDURO 2022

Sky Race var et noget højere 
tempo med meget ”single track” / 
flow kørsel, der gav alle rytterne 
en sjov dag, som ikke var så 
krævende. Timebaren var på fire 
timer.

Dag 4 var den store finaledag 
med Mountain Race, hvor der blev 
startet på stranden, kørt gennem 
skoven og op ad Olympus bjerget 
mod toppen i 2366 højdemeter.  
Sporet var knap 70 km med en 
timebar på seks timer fra første 
hold blev sendt afsted.

Checkpoint 3 var Bronze finish, 
Checkpoint 8 var Silver finish og 
Checkpoint 14 var Gold finish på 
toppen af bjerget. 

Alle dage bestod af meget sten, 
som er hårdt ved både rytter og 
cykel. Derfor var defekter heller 
ikke at undgå. 

Både Simon og Jacob slog hul på 
kølerslange under Sky Race, så de 
klarede sig i mål i en tynd tråd den 
dag. Nicolaj kørte stort set hele 
Mountain Race uden bagbremse, 

og Jacob måtte stoppe kort før 
checkpoint 4, da han havde slået 
hul på koblingsdækslet. 

Magnus og Thomas bøvlede flere 
gange med, at kæden sprang af, 
og Thomas’ blæser på køleren 
stod af den ene dag, ligesom 
han havde en midlertidig defekt 
bagbremse et par gange grundet 
overophedning.

Nicolaj og Magnus kørte meget 
tæt alle dagene. Magnus slog 
Nicolaj med marginaler overall, og 
de endte med nogle superflotte 
placeringer på hhv. en 32. og 42. 
plads

Simon kom godt fra land, men 
måtte udgå på anden dagen, som 
sendte ham fra en 79. plads til 
nummer 300. På trods af det blev 
han den tredje hurtigste i Bronze 
mål overall.

Jacob kørte rigtigt stærkt, kom 
90 pladser op i feltet fra 280 til 
190 og var godt på vej til en endnu 
bedre placering, hvis ikke hans 
koblingsdæksel var gået i stykker.

I den tunge ende af feltet 
kæmpede Thomas for at nå i mål. 
Desværre blev han fanget i nogle 
uheldige køer, der kostede ham 
dyrt i tid og placeringer. Til Forest 
Race mistede han 69 pladser i 
en kø, men var dog i stand til at 
hente 59 pladser samme dag. Han 
endte på en samlet 243. plads.

Magnus og Nicolaj havde et rigtig 
godt udgangspunkt sidste dag, 
hvor man blev sendt afsted efter 
placering 10 kørere ad gangen. 
De kom afsted i startrække 4 og 
undgik dermed en masse kø de 
tekniske steder på sporet. 

De tre andre, der startede læn-
gere tilbage, kom til at holde i en 
masse kø. Det var vildt stressen-
de, da det handler om at komme 
så langt op ad bjerget som muligt, 
hvor der var 14 checkpoints. 

Magnus nåede til Checkpoint 
13, Nicolaj Checkpoint 10, Simon 
Checkpoint 4, Jacob Checkpoint 3, 
Thomas Checkpoint 3.
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Jeg havde håbet, at jeg nu fire 
år senere, kunne sige, at nu må 
vi lovligt dyrke vores sport igen. 
Men sådan skulle det desværre 
ikke være. 

Det eneste livstegn vi faktisk fik 
fra ministeriet i 2022 var, at de 
desværre havde meget travlt, og 
derfor kunne de ikke ”håndtere” 
vores sag. Men vi var velkomne til 
at kontakte dem igen i 2023. 

Jeg sidder og smågriner lidt, 
mens jeg skriver min beretning 
og tænker tilbage på den besked. 
Men min reaktion er nok mest for 
at holde skuffelsen og min vrede 
på afstand - det bliver sagen i 
hvert fald ikke mere konstruktiv 
af. Men virkeligheden er ikke til at 
tage fejl af!

Efter fire år står vi stadig med 
en vandscooterbekendtgørelse, 
som trådte i kraft på baggrund af 
en tragisk hændelse, og som på 
ingen måde tilgodeser sporten 
og de dygtige (få) sportsudøvere, 
som trofast holder fast. 

Det gør mig inderligt trist. 

Og hvor står vi så nu? Ja nu har 
vi fået en ny regering, en ny 
minister og nu starter vi så forfra. 
Om vores mission lykkes, kan jeg 
desværre ikke svare på! Men 
så længe, jeg er formand og så 
længe DMU og DIF bakker os op, 
så bliver vi ved med at prøve! 

For nok er jeg ikke formand for 
den mest omtalte sportsgren 
eller formanden med de fleste 

medlemmer. Men jeg er formand 
for de mest viljestærke og sejeste 
medlemmer, som troligt, sæson 
efter sæson indløser licens og 
nogle endda rejser verden rundt 
og viser dannebrog. 

Det er jeg stolt af og derfor 
forsætter vi vores utrættelige, og 
nogle gange uendelige, kamp for 
at få tilgodeset vores sport i den 
politiske verden. 

Vi er klar og i arbejdstøjet og jeg 
håber, mere end noget andet, at 
min beretning for 2023 bliver med 
gode nyheder.  

FORMANDENS BERETNING 2022: 
SPORTSÅRET & REGNSKABSÅRET 
I AQUABIKE

Sportskommission 
Powerboat/Aquabike

Formand,  
Helle Mølgaard 
Medlem af Hovedbestyrelsen

Jan Jensen
Kommissionsmedlem 

Ole Koch Hansen
Kommissionsmedlem 

Aquabike-sportskoordinator 
Mark Blondin
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Sportskommissionen Powerboat
Resultat 2022 - Budget 2023
2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

30 Sportskommissionen Powerboat
Indtægter

45.000 DMU Tilskud 45.000 45.000 45.000 
45.000 Indtægter i alt 45.000 45.000 45.000 

Administration
0 Reglementer, tryksager mm -1.000 0 -1.000 
0 Diverse -4.000 0 -4.000 
0 Administration i alt -5.000 0 -5.000 

Møder og omkostninger
0 Repræsentanskabsmøde Møder og Omkostninger -2.000 -725 -7.000 
0 SK - møder Møder og Omkostninger -10.000 0 -10.000 
0 Møder og omkostninger i alt -17.000 -725 -17.000 

Løbsafvikling
0 Landspokalpræmier -3.500 0 -3.500 
0 Løbsafvikling i alt -3.500 0 -3.500 

Andre Sportsaktiviteter
0 International Sportsomkostninger -9.500 0 -9.500 
0 Andre Sportsaktiviteter i alt -9.500 0 -9.500 

Udviklingsaktiviteter
0 Elite og talentarbejde -5.000 -5.100 -5.000 
0 Udviklingsaktiviteter i alt -5.000 -5.100 -5.000 

Kursus og Uddannelse
0 Kørselsudgifter til instruktører -5.000 0 -5.000 
0 Kursus og Uddannelse i alt -5.000 0 -5.000 

45.000 Driftsresultat 0 39.175 0 
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NORDISK 
BRODERKAMP VED 
DM I AQUABIKE 
2022
Foto: Villadsen Media 

Herning Jetsport var vært for DM 
i Aquabike 2022, hvor deltager-
ne kæmpede om årets titel og 
medaljer som danmarksmestre i 
klasserne Ski GP3, Runabout GP1, 
Ski GP1 og Runabout GP4.

Danskerne kæmpede internt, men 
måtte også slås mod stærke mod-
standere fra Norge og Sverige:

Ski GP3 – Norsk Dominans
I Ski GP3-klassen havde et par 
svenskere og nordmænd også 
fundet vejen til Danmark for at 
deltage i DM. Her dominerede 
norske Dag Martin Drange de to 
første heat med en halv omgang 
ned til nummer to, danske Anders 
Keller, som kæmpede bravt til det 
sidste.

Det lykkedes i sidste heat at give 
nordmanden samme medicin, og 
Anders slog ham med en halv om-
gang. Det ændrede dog ikke på det 
samlede forspring om førsteplad-
sen, som gik til Dag Martin Drange.

Mere drama var der om tredje-
pladsen. Efter de to første heat var 
det nemlig Benedicte Drange, Dag 

Martins søster på kun 16 år, der lå 
solidt på placeringen. Men pga. af 
sygdom måtte hun udgå i tredje 
heat.
Det betød, at kampen nu stod 
mellem de to nordmænd Oliver 
Liseth og Viljar Berntsen, hvor 
det hele blev afgjort i sidste heat. 
Begge havde præcis samme 
antal point, men det blev Viljar på 



55dmu / årsrapport 2022

podiet og tredjepladsen, da han 
endte det sidste heat én placering 
foran Oliver.

I midten af feltet var der en masse 
spænding med bare ét point mel-
lem Søren Bannergards, Malthe 
Storm og Ebbe Thomassen; en 
dansker-duel der først blev afgjort 
den sidste dag, hvor Søren kom ud 
bedst af de tre danskere.

Ski GP3 resultatet:  
1. Dag Martin Drange
2. Anders Keller
3. Viljar Bernstsen
4. Oliver Liseth
5. Søren Bannergards
6. Malthe Storm
7. Ebbe Thomassen
8. Simon Thomsen
9. Benedicte Drange
10. Oliver Egmose
11. Jens Holmberg
12. Rasmus Christensen
13. Tobias Hansen
 
Runabout GP1 – Sikker 
sejr til Rasmus Koch 
Hansen
Rasmus Koch Hansen tog holeshot 

i Runabout GP1-klassen og vandt 
alle tre heat. Han var skarpt 
forfulgt af Palle Thaagard, som 
leverede et flot resultat med en an-
denplads efter en længere pause 
fra løbsdeltagelse.

Kampen om tredjepladsen blev 
tæt, men det lykkes lige akkurat 
Nicholai Poulsen at komme foran 
Mads Koch Hansen i det allersid-
ste heat, hvilket sikrede Nicholai 
tredjepladsen ved dette års DM i 
Runabout GP1.
 
Den største overraskelse feltet 
var Lars Hansen, der startede sin 
weekend utroligt dårligt med en 
næstesidsteplads. Men på sidste 
dagen var han som forandret, og 
her slog Lars både Nicolai og Mads 
som begge ellers er VM-ryttere. 
Imponerende comeback af familie-
faren fra Herning.

Runabout GP1 resultatet:
1. Rasmus Koch Hansen
2. Palle Thaagard
3. Nicholai Poulsen
4. Mads Koch Hansen
5. Lars Hansen

6. Kasper Kjeldgaard
7. Simon Thomsen
 
Den største overraskelse feltet 
var Lars Hansen, der startede sin 
weekend utroligt dårligt med en 
næstesidsteplads. Men på sidste 
dagen var han som forandret, 
og her slog Lars både Nicolai og 
Mads som begge ellers er VM-ryt-
tere. Imponerende comeback af 
familiefaren fra Herning.

Runabout GP1 resultatet:
1. Rasmus Koch Hansen
2. Palle Thaagard
3. Nicholai Poulsen
4. Mads Koch Hansen
5. Lars Hansen
6. Kasper Kjeldgaard
7. Simon Thomsen

Ski GP1 – Kølig Oliver 
Koch Hansen
I Ski GP1-klassen var Oliver Koch 
Hansen dominerede fra start til 
slut, hvor han tog holeshot I alle 
tre heat og aldrig tabte første-
pladsen af syne. Anders Keller lå 
dog i hælene på Oliver i alle tre 
heat og gjorde et ihærdigt forsøg 
på at presse den unge rytter til at 
lave fejl, dog uden held.

Bagved de to frontryttere lå Felix 
Helgeson fra Sverige som i første 
heat gjorde det fantastisk. Det vir-
kede dog til, at han blev en smule 
træt midt ind i andet heat og 
måtte slippe gassen lidt. Samtidig 
havde han tekniske problemer 
med skien, som nok ikke gjorde 
det nemmere for ham.

Hans Peter Nielsen kæmpede sig 
igennem alle heat, men det var ty-
deligt, at manglen på hestekræf-
ter og træning gjorde det hårdt for 
ham. Med en fjerdepladsplads i 
alle tre heat skulle meget dog ikke 
være gået galt for rytterne foran 
ham, før Hans Peter kunne have 
endt med en podieplads.

Sådan gik det dog ikke og Hans 
Peter måtte se sig tilfreds med en 
fjerdeplads. Mads Koch Hansen 
døjede med tekniske problemer i 
klassen hele weekenden og Dag 
Martin Drange havde tydeligt 
valgt at fokusere på Ski GP3.

Ski GP1 resultatet
1. Oliver Koch Hansen
2. Anders Keller
3. Felix Helgeson
4. Hans Peter Nielsen
5. Mads Koch Hansen
6. Dag Martin Drange
 
Runabout GP4 – Tre 
ryttere, tre sejre
Mads Koch Hansen startede med 
en sejr i GP4-klassen. Meget 
imponerende af en rytter, der ikke 
har sejlet i klassen i mange år. 
Han kunne dog ikke holde Nicholai 
Poulsen bag sig hele vejen, som 
tog sejren i andet heat.

Lars Hansen overraskede dog alle 
ved at vinde sidste heat. Med 
tre forskellige vindere i de tre 
heats var pointstillingen dermed 
meget lige. Det blev dog Nicholai 
Poulsen, der tog sejren med Mads 
Koch Hansen på andenpladsen og 
Lars Hansen på en flot tredje-
plads, mens Kasper Kjeldgaard 
sluttede som nummer fire.

Runabout GP4 resultatet:
1. Nicholai Poulsen
2. Mads Koch Hansen
3. Lars Hansen
4. Kasper Kjeldgaard
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

31 Driftsmidler
Web udvikling

207.300 Saldo pr. 1. januar 163.963 
106.250 Årets tilgang 0 
-149.588 Årets afskrivning -74.950 
163.963 Web Udvikling i alt 89.013 

SK Speedway It projekter
18.219 Saldo pr. 1.januar 14.094 
0 Årets tilgang 0 
-4.125 Årets afskrivning -4.125 
14.094 SK Speedway It projekter i alt 9.969 

178.057 Driftsmidler i alt 98.982 

32 Tilgodehavender
85.509 Debitorer 17.165 
35.874 Super Ligaen Speedway 52.437 
172.697 Andre tilgodehavender 117.857 
224.490 Forudbetalte omkostninger 47.144 
1.282 Internationale Organistioner 0 
519.852 Tilgodehavender i alt 234.603 

33 Værdipapirer
4.604.117 Obligationer 4.081.859 
3.370 Aktier 4.513 
4.607.487 Værdipapirer i alt 4.086.372 
Obligationer er pantsat primært for alt mellemværende

34 Likvide beholdninger
2.011.935 Jyske Bank og kassebeholding 1.010.520 
2.011.935 Likvide beholdninger i alt 1.010.520 

35 DMU kapital
4.413.936 Saldo pr. 1. januar 4.846.112 
432.176 Årets resultat -782.810 
4.846.112 Saldo pr. 31. december 4.063.302 

DMU regnskabsnoter (fortsat)
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2021 Regnskabsnoter Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023
kr.

36 MX Event
553.932 Saldo pr. 1. januar 363.052 
-190.880 Årets resultat -59.055 
363.052 Saldo pr. 31.december 303.997 

37 SMU Fonden
81.813 Saldo pr. 1. januar 81.813 
81.813 Saldo pr. 31. december 81.813 

38 Motocrossfonden
267.257 Saldo pr. 1. januar 252.117 
59.860 Årets indbetalinger 70.675 
-75.000 Årets udbetalinger -24.950 
252.117 Saldo pr. 31. december 297.842 

903.002 Henlæggelser i alt pr. 31. december 696.982

39 Kreditorer
76.501 Samlekonto kreditorer 163.307 
76.501 Kreditorer i alt 163.307 

40 Mellemregninger
1.140.568 Danmarks Idrætsforbund 424.107 
1.140.568 Mellemregninger i alt 424.107 

41 Sikkerhedsstillelser
Unionens værdipapirbeholdning er pantsat som sikkerhed 
for mellemværende med og trækningsmuligheder hos Jyske
Bank. Der er pr. 31 december 2022 ikke foretaget anvendelse
af trækningsmulighederne.

42 Kautionsforpligtelser
112.500 Fyens Motor Sport 75.000 
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SPONSORATER I  
EN KRISETID
Det er næppe gået nogens forbi, 
at vi befinder os i en tid med 
galoperende energipriser og 
stigende inflation, som skaber en 
masse usikkerhed, både i privat-
liv et og i erhvervslivet. 

Det gør særligt sponsorater ud-
satte, da usikkerheden gør mange 
virksomheder tilbageholdende, 
og nogle vælger at skære kraftigt 
ned på sponsorater eller skære 
dem helt fra. Det gælder både ved 
indgåelse af nye sponsorater og 
forlængelser af eksisterende. 
Samtidigt stiger alle udgifter for 
at dyrke sporten og i hushold-
ningsbudgettet, så det er en 
dårlig spiral, der øger antallet af 
sponsorsøgere og den, i forvejen, 
hårde kamp om sponsorkronerne 
bliver intensiveret. 

Det stiller derfor højere krav til 
sponsorsøgningen, hvis man 
som klub eller udøver vil gøre sig 
forhåbninger om at bibeholde eller 
øge antallet af sponsorer til det 
kommende år. 

Det rette mindset
Vi kan lige så godt begynde med 
grundreglen: Viljen til at ville, ska-
ber evnen til at kunne. Grunden 
til, at det er vigtigt at pointere er, 
at det oftest er mindsettet, der 
afgør, om man lykkes eller ej. Det 
gælder også med sponsorater, 
og i de her krisetider er det rette 
mindset vigtigere end nogensinde 
før.

Derfor findes der ikke off-sea-
son - der findes bare forskellige 
discipliner!

Det er nødvendigt, at viljen og 
dedikationen forbliver den samme 
hele året, og anskues som, at man  

blot skifter disciplin fra den ud-
øvende del til sponsor-delen.

Lige så meget tid og energi, du 
har brugt i værkstedet og på ba-
nerne, lige så meget skal du bruge 
og prioritere på sponsorarbejdet.

Hvis du ikke fortsætter med at 
holde kablet stramt, så kan det 
ende med, at du næste år ikke 
behøver at spekulere på grej, form 
og kørsel, men derimod hvad du 
skal bruge alle de ledige weekend-
er på.

Brug alle tre 
grundelementer 
Godt og succesfuldt sponsorar-
bejde består af mere end selve 
sponsorsøgningen. Det er nemlig 
baseret på de tre grundelementer; 
Søgning, aktivering og tiltrækning.

Det vil sige, at du udover at 
arbejde med sponsorsøgningen, 
ligeledes skal arbejde med aktive-
ring af sponsorer og tiltrækning af 
sponsorer. Find frem til hvilke ak-
tiveringsmuligheder, du kan skabe 
og tilbyde, både nu og fremadret-
tet. Her skal du især tænke på, 
hvad du kan gøre for at aktivere 
virksomhedens medarbejdere.

Derudover så skal du også gøre en 
indsats for at tiltrække sponsorer. 
I den henseende kan en øget syn-
lighed gøre en forskel, og hvem 
siger, at dine sociale medier kun 
skal være aktive i perioden, hvor 
du kører? Lav en plan og gør nogle 
tiltag for at gøre dig endnu mere 
synlig - også i erhvervslivet.

Styrk de nuværende 
Det er ofte langt sværere at finde 
nye sponsorer, end at forlænge 
dem, man allerede har (altså hvis 

man har gjort sig umage for at 
skabe værdi for dem).

Men i dag er alle virksomheder 
presset i en eller anden grad, så 
det kan være svært nok bare at bi-
beholde de nuværende sponsorer 
- selvom man har gjort sig umage 
og skabt værdi for dem. 

Så nu skal du ud og besøge samt-
lige af dine sponsorer, og kontakt 
dem inden, så du er sikker på, at 
de har tid til dig. Formålet er at 
styrke relationen og vise, at du vil 
gøre en aktiv indsats for at skabe 
værdi for virksomheden. Hvis du 
stadig har løb tilbage, så er det 
med at få sponsorerne med ud. 

Hvis du ikke allerede har planlagt 
et fællesarrangement for dine 
sponsorer, så skal du have det 
gjort nu. Du skal sikre dig, at de 
stadig har dig med, når budgettet 
fastlægges for det kommende år.

Optimer dit 
sponsormateriale
De (desværre) klassiske one-size-
fits-all sponsoransøgninger har 
aldrig været optimale, for det 
svarer til, at du, uanset bane- og 
vejrforhold, kun kører med ét se-
tup hele året og kun kan køre i én 
retning. Det vinder man sjældent 
løb på. I de aktuelle tider vinder 
du heller ikke sponsorer, hvis du 
vælger at fortsætte med den 
strategi, at alle virksomheder er 
ens. Du behøver naturligvis ikke at 
lave en helt ny sponsor ansøgning 
hver eneste gang, da præstatio-
ner, med mere, jo ikke ændrer sig. 
Men sørg for, at noget af spon-
soransøgningen kan redigeres og 
tilpasses den enkelte virksomhed. 
Tjek f.eks. virksomhed ens hjem-
meside og deres sociale medier, 

og se hvad virksomheden vægter 
højt, og find ud af, hvordan du kan 
underbygge det.

Mød op personligt
Hvis du vil øge dine chancer for 
et sponsorat betragteligt, så skal 
du møde op personligt. Find ud af 
hjemmefra, hvem der umiddelbart 
er beslutningstager i virksomhe-
den. Det kan nogle gange ses på 
deres hjemmeside, søges frem på 
Google eller findes på LinkedIn. 
Er beslutningstageren ikke til 
stede eller optaget, så spørg 
den kollega, du bliver mødt af, 
hvornår beslutningstageren kan 
træffes. Det er bedre at komme 
en anden dag og komme i dialog 
med beslutningstageren end at 
aflevere din sponsoransøgning 
til en kollega. Øv dig på, hvad du 
vil sige, når du kommer i dialog 
med beslutningstageren og vis din 
begejstring, dit engagement, og at 
du brænder for din sport. Fortæl 
om den forskel, muligheden for at 
dyrke din motorsport giver dig, og 
hvor meget det betyder for dig. 
Allerede fra man er 10-12 år, kan 
man cykle eller blive kørt hen til 
virksomheden og selv gå ind. Det 
kan godt være grænseoverskrid-
ende for nogen, så det er ikke 
noget, man skal presses til, men 
det bliver nemmere, jo flere gange 
man prøver det og bliver tryg i 
det. 

Tekst: Peter O. Andersen, SponsorAcademy
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MEDALJER 2022
På de følgende sider kan du se, hvem der har vundet DM-guld i DMU-regi samt opnået podiepladser ved enten Nordisk Mesterskab, EM og VM. 
DMU ønsker alle kørerne stort tillykke med de opnåede resultater, og håber, at de flotte præstationer fortsætter i næste sæson

Motocross 
Interationalt

Klasse og navn Medalje

EM for Kvinder   
Line Dam

Sølv

EM for Kvinder   
Laura Raunkjær

Bronze

Kvinde Hold EM    
Sara Andersen & Malou Jakobsen

Bronze

Nationalt

Klasse og navn Medalje

DM-A MX1  
Nichlas Bjerregaard

Guld

DM-A MX2 
Mathias Birkemose Jørgensen

Guld

DM Junior 125 
Nicolai Berg Skovbjerg

Guld

DM-B MX1 
Victor Fromberg Henriksen

Guld

DM-B MX2 
Jayden Dominic Young Schmidt

Guld

DM Dame 
Sara Andersen

Guld

DM Mini 85cc 
Oliver Hald

Guld

DM Mini B 65cc 
Bertram Elias Thorius

Guld

DM Micro B 65cc
Laurits Stenger Nordmand

Guld

DM Pige 
Elsa Andersson Lof

Guld

DM YB A 28+  
Benjamin Strate

Guld

DM YB B 28+  
Mick Rosquist Hansen 

Guld

DM OB B 36+
Heine Duus

Guld

DM OB 46+ MIX (A/B) 
Mikkel Caprani

Guld

DM OB VET 55+ (A/B/C)
Johnny Poulsen

Guld

DM Pitbike 
Sebastian Kudahl Kærgaard

Guld

DM Klubhold Maxi
Næstved Motorklub

Guld

DM Klubhold Mini
Aalborg Motor Klub

Guld

DM Klubhold OB 
Næstved Motorklub

Guld

Quad
Klasse og navn Medalje

DM Quad Mini 100cc Vario 
Noah Brandborg Mosbech 

Guld

DM Quad Mini C/B Gear Mix 250cc 
Viggo Søe

Guld

DM Quad OB 40+ Open
Søren Kirkegård Pedersen

Guld

DM Quad Maxi 500cc Open (A/B)
Henrik Mogensen

Guld

Sidevogn
Klasse og navn Medalje

DM Sidevogn 
Jacob Jensen                  
Mikkel Mødekjær

Guld
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Speedway 
Internationalt

Klasse og navn Medalje

Verdensmester 500cc  
Leon Madsen

Sølv

Europamester 500cc  
Leon Madsen

Guld

Europamester 500cc  
Mikkel Michelsen

Bronze

Par EM 500cc 
Rasmus Jensen, Michael Jepsen Jensen,  
Jonas Seifert

Guld

Hold EM 500cc 
Leon Madsen, Patrick Hansen, Anders Thomsen, 
Rasmus Jensen, Frederik Jakobsen

Sølv

Hold EM U23 500 cc 
Matias Nielsen, Mads Hansen, Tim Sørensen,  
Jonas Seifert Salk, Kevin Juhl Pedersen

Sølv

EM U19 500cc 
Jesper Knudsen

Guld

VM 250cc 
Mikkel Andersen

Guld

VM 250cc 
Villads Nagel

Sølv

Par EM 250cc 
Mikkel Andersen, Sebastian Mayland, Andreas 
Olsen, Villads Nagel

Sølv

EM 250cc 
Mikkel Andersen

Guld

Europamester 85cc 
Villads Pedersen

Guld

Europamester 85cc 
Jacob Jensen

Sølv

YGT 85cc 
Dimitri Buch

Sølv

YGT 85cc 
Jacob Jensen

Bronze

Nationalt

Klasse og navn Medalje

DM 500 cc  
Rasmus Jensen

Guld

DM u 21 500 cc 
Benjamin Basso

Guld

DM 250 cc 
Mikkel Andersen

Guld

DM 85 cc 
Jacob Jensen

Guld

DM Langbane 
Kenneth Kruse Hansen

Guld

DM SideVogn 
Mike Frederiksen
Desiree Holstein

Guld

Road Racing
Nationalt Moderne

Klasse og navn Medalje

DM Superbike 
Simon Tirsgaard

Guld

DM Supersport 600 
Jacob Filtenborg

Guld

Rookie 1000 
Kim Mathiesen

Guld

Rookie 600 
Thomas Jørgensen

Guld

Nationalt Mini

Klasse Navn

DM Micro 
Emil Bergenhagen

Guld

GP 1
Rasmus Jensen

Guld

GP 2 
Markus Storm

Guld
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Nationalt Classic

Klasse Navn

Klasse 2B - 50ccm. Vandkølet 
Peder Eskerod

Guld

Klasse 2B - 50ccm. Luftkølet 
Søren Klosterskov Nørgaard

Guld

Klasse 4 - 350 ccm 72 
Benny Lysen

Guld

Klasse 5 - 500 ccm 72 
Peder Ovesen

Guld

Klasse 6 - 750 ccm 72 
Torben T. Hansen

Guld

Klasse 7a - Forgotten Era 79 
Poul Erik Pedersen

Guld

Klasse 7b - Forgotten Era 2T 250cc 4T 450cc 80 
Peter Jørgensen

Guld

Klasse 7c - Formula 80 - 87 F1 
Kaj Jensen

Guld

Klasse 7c - Formula 80 - 87 F2  
(600+750 2 cyl + 2T 400) 
Torben Jensen

Guld

Klasse 7d – Superbike 
August Kroon

Guld

Klasse 7d – Supersport 
Casper Villadsen

Guld

SuperMoto
Nationalt

Klasse og navn Medalje

DM SuperMoto 
Simon Vilhelmsen

Guld

Dragrace
Internationalt

Klasse og navn Medalje

EM i Dragracing
Marcus Christiansen

Guld 

Enduro 
Nationalt

Klasse og navn Medalje

A-klasse 
Oliver Schmidt

Guld

B-klasse 
Villads Flensted-Jensen

Guld

C-klasse 
Rasmus Bang Trudslev

Guld

Junior 
Mike Andersen

Guld

(+)40 
Marcus Rahn

Guld

(+)50 
Søren Reinhard

Guld

(+)60 
Morgan Haugaard

Guld

Trial 
Nationalt

Klasse og navn Medalje

Elite
Alex Overby

Guld

B-klasse 
Oscar Wraae

Guld

(+)40 
Jørn bak Kirkegård

Guld

(+)40 Ekspert 
Søren Gammelmark

Guld

Classic 
Søren Høyer Hansen

Guld 

Piger 
Regitze Toft Jensen

Guld

Junior 
Oliver Tillgreen Jørgensen

Guld

Ungdom 
Villads Bast Præstholm

Guld

MEDALJER 2022 - fortsat
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Aquabike 
Internationalt

Klasse og navn Medalje

Ski GP3 
Anders Keller

Guld 

Runabout GP1 
Rasmus Koch Hansen

Guld 

Ski GP1  
Oliver Koch Hansen Præstholm

Guld

Runabout GP4   
Nicholai Poulsen

Guld
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Noter
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