
DMU
Informationshæfte

Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med 
oplevelser.

I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Moto-
cross sporten, så du kommer godt i gang. Skulle du have spørgsmål som hæftet 
ikke giver svar på, er du altid velkommen til at rette henvendelse til DMU eller 
en af de mange klubber, der findes rundt om i landet.



 Hvad 
 er motocross?
Motocross er en af de, hvis ikke den mest konditionskrævende 
sport, der findes. Dette betyder dog ikke, at du skal være 
”Jernmand” for at kunne deltage. Alle kan være med uanset køn 
og alder. Sporten og dens mange klasser gør, at du konkurrerer 
mod ligeværdige.  Du starter altså sammen med andre nye og 
herefter avancerer du når evnerne og lysten er til det.

Motocross er en individuel sport, men samtidig kendt for det 
utrolige gode sociale samvær der er, når der ikke konkurreres 
på banen. Så selv om det er en individuel sport opleves sporten 
som en holdsport rent socialt, når kørerne og deres familier 
samles ude til løbene. 
En gang om året samles de bedste i landet dog, til det der hed-
der DM for klubhold.

Mange får dækket deres behov for fart og spænding ved træning, 
andre deltager så ofte som muligt ved løb i hele landet, men 
igen, det er helt op til dig selv, hvor ofte du har tiden og lysten.



Signaler
På en hvilken som helst del af banen kan der, af officials, gives signaler til 
kørerne, som umiddelbart skal efterkommes. 
Følgende signaler - og ingen andre - er gældende:

Rødt flag signalerer at træningen/løbet er afbrudt.
Stop for alle kørere.



Gult flag. Stillestående. 
Giv agt, fare, banen delvis blokeret.

Sort flag + en tavle med kørernummer. 
Stop for denne kører alene.



Gult flag.
Kraftigt svingende. 
Overhængende fare. Vær 
parat til at standse. Overha-
ling ikke tilladt. Overhaling 
igen tilladt, når årsagen til det 
svingende flag er passeret. 
Overtrædelse af dette medfø-
rer udelukkelse af heatet.

Blåt flag. 
Giv plads for overhaling.

Gult skilt med sorte cifre. 
2 eller 1 omgang tilbage.



Ternet flag.
Løbet er slut.

Hvidt flag. Brug for samaritter. 
(flagposten skønner der er brug for samaritter på banen)



Grønt flag. 
Banen er klar, bruges altid i 
forbindelse med starter. Ingen 
ud over deltageren til det 
forestående heat samt offici-
als, har adgang til startområ-
det, når grønt flag er hævet.

Hvidt skilt med 15 sek. 
(markerer ca. 20 sek. til start)

Hvidt skilt med 5 sek. 
(markerer at der går mini-
mum 5 sek. dog maksimalt 10 
sek. til bommen vælter)



Hvad kræves der?
For at kunne deltage i træning og løb kræves der, at du er medlem 
af en klub, samt du har erhvervet et kørerlicens.

Et kørerlicens er samtidig en forsikring og du skal altid medbringe 
dit licens, både til træning og ved løb, fordi du på den måde overfor 
ledelsen af træning eller løb kan bevise, at du er berettiget til at 
deltage.

Som helt ny, har du mulighed for at erhverve et ”indslusningslicens”. 
Det giver dig mulighed for at snuse til sporten i op til et år. Dog 
har du kun ret til at træne, altså ingen former for deltagelse i løb, 
ej heller klubløb så som klubmesterskab o.lign. Licenset kan kun 
bruges i klubregi.

Skridtet videre hedder et Træningslicens. Som ordet siger, kan du 
med dette træne på alle baner, men ikke deltage i løb, ej heller 
klubløb.Du skal også bestå en baneprøve.

For kunne deltage i løb skal du erhverve et kørerlicens, samt bestå 
en baneprøve.

Alle former for licens kræver, at du er medlem af en klub som er 
optaget i DMU. Når du har løst dit medlemskab i klubben skal du 
via www.dmusport.dk løse licens online. Dette gælder både for nye 
samt generhvervelse når du ønsker at forny dit licens.

Som ny skal du være opmærksom på, at du skal til baneprøve før 
licensen udstedes.
En baneprøve består af en teoretisk del samt en duelighedsprøve.
Du bliver stillet en række spørgsmål omkring flagsignaler og andre 
praktiske ting, som du skal have styr på, når du er til træning og 
løb. Herefter skal du bevise, at du er i stand til at køre sikkert på 
banen og forstår at reagere på de flagsignaler, der måtte komme.



Baneprøven aflægges typisk i forbindelse med træning i klubben. Du kan ikke 
deltage i løb før baneprøven er godkendt og licensen fra DMU er udstedt 
(Plastikkort i dankortformat). Denne tilsendes klubben, hvor du er medlem.

Der er en række krav til udstyr, som skal benyttes.
I motocross reglementet finder du en fyldestgørende beskrivelse af de en-
kelte dele, men i hovedtræk drejer det sig om følgende:
Hjelm, hals- eller nakkekrave. Briller, handsker. Trøje, bukser. Brynje, ryg 
beskytter/nyrebælte. Støvler.(Reglementet finder du på www.dmusport.dk)

Sportens forskellige grene
Motocross omfatter flere grene og dyrkes på både 2, 3 og 4 hjul.
Solo, sidevogn, ATV, Freestyle samt Quad er omfattet af motocross regle-
mentet.
Udover at være delt i disse klasser skelner du igen i flere retninger.
Solo, er på 2 hjul, men her findes en lang række muligheder.

Bedømt trial som ikke er et spørgsmål om fart, men en gren som stiller 
store krav til balance og koncentration, du skal forcere en række sektioner 
og her gælder det om ikke at røre jorden med benene, samtidig med at 
motorcyklen konstant er i fremdrift.

Enduro minder om egentlig motocross, men foregår uden samlet start og 
ofte på arealer som kan omfatte både skov, stand og crossbaner. 

Freestyle foregår på specielt indrettede ramper m.m. 

Super Moto er Motocross, bare på asfalt/jord.

Motocross som er den største gren, foregår på jord med op til 40 kørere 
til start. 

ATV er terrænkørsel med forhindringer. 



Sidevognsklassen bruger de samme baner som Motocross, det 
samme gør Quad. 

I Bedømt trial bliver du som ordet siger, bedømt af nogle bedøm-
mere, som på et kort noterer det antal strafpoint du har opnået. 
Den der har færrest point når du er færdig er vinder.

Enduro har både en point- og tidtagningsberegning.

De øvrige grene benytter elektronisk tidtagning. Det foregår via 
en transponder som er monteret på motorcyklen. På målstregen 
er der så en modtager som registrerer hver gang den enkelte pas-
serer målet.
Alle der ønsker at deltage i løb skal have en sådan transponder, 
den købes via www.dmusport.dk - her finder du punktet i me-
nuen og herefter er der en vejledning. Ligeledes har alle et fast 
kørernummer, det får du tildelt ved at rette henvendelse til liste-
føreren også på www.dmusport.dk under Motocross menuen.

Valg af diciplin
Når du har valgt at prøve kræfter med motorsporten, skal du til at 
vælge hvilken gren du ønsker at deltage i.

Er du til 2, 3 eller 4 hjul, som nævnt på side 2 kan alle deltage, der er 
dog nogle krav til alder, som skal opfyldes.

Ude i klubberne er der altid nogle, der kan spørges til råds og så er 
det bare om at komme i gang.

Du kan sagtens starte med brugt udstyr, både hvad angår motorcykel 
og beklædning.

Der er dog nogle ting du skal være opmærksom på.



Hvis du kigger på brugt MC så forsøg at få vished på om ”sælger” virker ærlig, få 
eventuelt en erfaren kører med ud at kigge.
Det er selvfølgelig lækkert med nyt udstyr, men brugt kan være næsten som 
nyt, dog når det drejer sig om hjelm, skal du sikre sig, at den ikke har været ud-
sat for hårde slag, har dybe ridser eller hakker. Du skal også tjekke at spænder 
og beslag ikke er angrebet af rust. Hjelmen er noget af det vigtigste udstyr og 
det er ikke det rigtige sted at spare penge.

Det er også vigtigt at alt udstyr er i den rigtige størrelse.

Når du så har licens, udstyr og MC på plads, er det tid til at komme i gang.

Ved både træning og løb er det vigtigt, at du følger de anvisninger, du får af 
ledelsen.

På nogle baner er der specielle regler for antallet af kørere på banen, desuden 
er der baner, der har specielle krav til lyddæmpning.

På træningsdage er det træningslederen, som sammen med sine hjælpere sørger 
for afviklingen. Ved løb er det stævnelederen sammen med en repræsentant 
(dommer) fra DMU og andre officials, der sørger for afviklingen. Enhver anvis-
ning eller påbud fra disse skal følges.

Ved løb er det vigtigt at overvære instruktionen, da der kan være ændringer til 
programmet.

Yderligere oplysninger
På hjemmesiden www.dmusport.dk kan du finde flere oplysninger om 
motocross, samt se, hvor de enkelte klubber rundt om i landet findes. Vi 
håber, du har fået lysten til at prøve motocross-sporten og ser frem til at 
se dig i en af vores klubber.



Husk at:
 Tilmelde dig når du møder til træning og løb.
 Meddel ledelsen hvis du forlader banen før tid og hvorfor.
 Følg anvisninger fra officials.
 Sørg altid for at din lyddæmper er i orden.
 Vi skal alle være her, mød op med en positiv holdning.
 Følg anvisning omkring rygeforbud på bestemte områder.
 Alkohol må kun indtages på publikumsarealerne.
 Hvis du er forældre, så husk det er dit barn, der kører.
 Vær aldrig bange for at spørge, hellere en gang for meget,  
 end en gang for lidt.
 Kør altid første omgang stille, lær banen at kende.
 Dine nummerplader har korrekt farve og de rigtige tal,
 både til træning og løb.

Danmarks Motor Union
Brøndby Stadion 20 · 2605 Brøndby
Mail: dmu@dmusport.dk 
Hjemmeside: www.dmusport.dk
Telefon. 4326 2613
Telefontid mandag til fredag: 12.30 - 16.00
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