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Sidevogn

Motocross med sidevogn! - Kan man det?
Ja! - selvfølgelig kan man det, og her er lidt mere om sidevognsmotocross:
Selve cyklen
Sidevognscyklen er i sin opbygning ikke så fjern fra en solocykel, der er dog 2 væsentlige forskelle - forgaflen og
sidevognen. Forgaflen er opbygget således, at den vipper over 2 punkter, for at kunne stå for den store belastning.
Sidevognen monteret på siden af cyklen, kan købes som både venstre og højre monteret. Motoren der køres med er enten en
specialbygget sidevognsmotor, I dag kører de fleste sidevogne med standard motorer, plastic hjul fra en solo maskine
Teamwork på 3 hjul
Teamwork er nøgleordet i sidevognsmotocross. Du har nok set motocross på TV, hvor der køres på stejle sving, bakker og
flyves over høje hop. I Sidevognscross kan du gøre det samme, hvis du og din makker forstår kunsten at samarbejde.
Du får således den samme spektakulære oplevelse til den halve pris.
Du får enten som chauffør eller passager får oveni også det kammeratlige samvær, da I er fælles om alle de opgaver der følger
med sporten. Ud over det nære samarbejde rytterne imellem, er familierne ofte med ude på banerne. Du vil også opleve stor
hjælpsomhed blandt sidevognsfolket.
CPR nr. er blot en række tal
Så længe du er over 14 år gammel kan ALLE M/Ker deltage og vi deltager, i alle aldre, Sidevogns sporten spænder fra 14 til 66
år, piger / kvinder er absolut ingen hindring på en sidevogn. Vi har alle slags blandet sidevognshold, sidevognshold med far
og datter, sidevognshold med kun kvinder, og kæreste par.
VM-point i sigte
Sidevognscross er også for motionister, - Men har i talentet og viljen er der rigtig gode muligheder for internationalt
succes. I sidevognssporten kan man blande sig med verdenseliten for et meget overkommeligt beløb. Er du derimod
mere til ”hjemlige løb” er der også her spænding og mange sportslige oplevelser, fordi der er plads til alle og på alle niveauer.
Start rigtigt
Køb en god begynderracer, så du kommer i gang uden de store reparationer. Den koster 15-30.000 Kr. Derudover skal der
beregnes udgifter til udstyr, nyt eller brugt, alt efter temperament. Du skal være medlem af en klub under Danmarks Motor
Union (DMU), hvor du løser en licens fra 100 kr. til ca. 2000 Kr. årligt, alt efter hvad du/i ønsker at kunne deltage i af træninger
og løb.
Kontakt os
Det koster ikke noget. Ring til Sportsudvalget Sidevogn og få dig en snak om din nye sportsgren, det praktiske med køb af
sidevogn og udstyr, og hvor du evt. kan få en prøvetur. Sportsudvalget kan findes her.

Link til Dansk, Svensk samt Europæisk Sidevognscross:
www.sidvagnscross.se.
www.sidecarcross.com
Der står bla. alle løbene for sidevogn i DK og Sverige samt VM løbene - og der er også en gæstebog / forum hvor der kommer
besked om ændringer i danske og svenske løb.
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