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Reglementer og vejledninger

Alment reglement i DMU
Det generelle reglement for hele DMU som bl.a. indeholder forbundets vedtægter, kollektiv ulykkesforsikring o.s.v .
Reglementet opdateres og udsendes fast i starten af året.
Det samlede reglement samt bilag fra reglementet, kan downloades i pdf-format på denne side. Nogle af filerne er ret
"tunge". Vælg derfor at hente dem ned til lokale computer, før du åbner dem, det gør du ved at gå hen over linket, højreklik og
vælg: gem som.
Download:
- Alment reglement 2013 ( 15.04.2013 15:18)

Reglementsændringer 2013
- 11.04.2013 - Opdatering af Alment, jf. HB-referat 03-13
- 21.01.2013 - Opdatering af Alment med DMU-kørerlicens.
Special-reglementer i DMU
Hvis du skal have fat i et af specialreglementerne for sportsgrenene under DMU, så gå ind under sportsgrenens fane og
find det specifikke reglement.
Du kan også benytte disse Quick-links.
- BMX reglement
- Motocross reglement
- Off-track reglementer
- Road Racing og Drag Racing reglement
- Speedway reglement
Bilag og dokumenter
I nedenstående kan du finde en serie af Bilag til Alment reglement samt andre dokumenter, som har praktisk betydning i
mange forskellige sammenhænge.
- Bilag 1: Vedtægter for Danmarks Motor Union

- Bilag 2: Officiallicenser (opdateres snarest)
- Official_Speedway.pdf

- Bilag 3: Kørerlicenser:
- Motocross-licenser
- Speedway-licenser
- Road_Racing-licenser
- Bilag 4: DMU afgiftscirkulære 2013
- Bilag_5:_Grænseværdier_for_lydtryksmålinger
Justitsministeriets_bekendtgørelse: Afholdelse af_motorløb_på_bane (pr. 01-07-10)
- Se også: Vejledning fra Retsinformation
- Justitsministeriets bekendtgørelse vedr. regulering af forsikringsdækningsbeløb for 2010
- Overenskomst om overdragelse af Radio- og Billedrettigheder

Download Adobe Reader
Hovedparten af dokumentmaterialet på dmusport.dk vil gradvist overgå til at være i pdf-format. Hvis du ikke allerede har
Adobe Reader installeret på din computer - så download evt. programmet [ her ] - programmet er gratis.
Der kan i løbet af sæsonen forekomme ændringer til Alment reglement. Ændringer til Alment reglement offentliggøres på
dmusport.dk under punktet "Nyt fra hovedstyrelsen" eller eventuelt under gren-sidernes "SK-Nyt". Ændringerne til Alment
http://www.dmusport.dk
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reglement i sæsonen er også listet her:
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