
TÆT TEAMWORK ER DOBBELT SÅ SJOVT
Motocross med sidevogn - kan man det?
 
Ja selvfølgelig kan man det – MX med sidevogn er for dig, der elsker at præ-
stere i et tæt makkerskab. Du er ingenting alene – kun sammen mærker i 
suset. Et samvær på tværs du også mærker i ryttergården.
 
Så er du fristet af motocross – men vil bare ikke 
stå med det hele selv - er MX med sidevogn måske 
lige dig. Denne folder beskriver, hvordan du kan 
komme i gang.

 KOM I GANG MED

MOTOCROSS       
 MED SIDEVOGN



Sidevognsmotocross appellerer meget bredt  
og er vældig populært i det nordlige Europa 
med mange udøvere i Tyskland, Belgien 
Holland og Baltikum. I Danmark er sporten 
også inde i en særdeles positiv udvikling – 
år for år vokser antallet af teams på både 
alle niveauer. 

TEAMWORK PÅ 3 HJUL
Teamwork er nøgleordet i sidevognsmoto-
cross. 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/k ́ ere deltage. Sidevogns sporten spæn-
der fra 14 til 66 år, piger / kvinder er absolut 
ingen hindring på en sidevogn. Vi har alle 
slags blandet sidevognshold, sidevogns-
hold 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 sports-
lige oplevelser, fordi der er plads til alle og 
på alle niveauer.

SELVE CYKLEN 
Sidevognscyklen er i sin opbygning ikke så 
fjern fra en solocykel, der er dog 2 væsent-
lige forskelle - forgaflen og sidevognen. 
Forgaflen er opbygget således, at den vip-
per over 2 punkter, for at kunne stå for den 
store belastning. Sidevognen monteret på 

siden af cyklen, kan købes som både ven-
stre og højre monteret. Motoren, der køres 
med, jan være en specialbygget sidevogns-
motor. I dag kører de fleste sidevogne med 
standardmotorer og på plastikhjul fra en 
solomaskine.

START RIGTIGT
Køb en god begynderracer, så du kommer  
i gang uden de store reparationer. Den  
koster 15-30.000 kr. Derudover skal der be- 
regnes udgifter til udstyr, nyt eller brugt, 
alt efter temperament. Du skal være med- 
lem af en klub under Danmarks Motor  
Union (DMU), hvor du løser en licens fra  
100 kr. til ca. 2.000 kr. årligt, alt efter hvad 
du/I ønsker at kunne deltage i af træninger 
og løb.



SIKKERHED I SPORTEN
Sikkerhed er en væsentlig del af sidevognsmoto-
cross, f.eks. er hjelm og støvler påkrævet. En anden 
sikkerhedsfaktor i sporten er selve afviklingsformen 
ved træning og løb. At være medlem af en klub under 
DMU er din bedste garanti for, at der køres på baner 
under kontrollerede forhold. Sporten uddanner selv 
officials, som har til opgave at tage hånd om kontrol 
med udstyr og håndhæve, at al kørsel sker sikker-
hedsmæssigt forsvarligt.

KONTAKT OS
Det koster ikke noget. Ring eller mail til sidevogns-
gruppen, hvis du vil vide mere. Vi tager gerne en helt 
uforpligtende snak med dig om din forhåbentlig nye, 
det praktiske med køb af sidevogn og udstyr, og hvor 
du evt. kan få en prøvetur.
 
KONTAKTPERSONER:
Jesper Rasmussen
Tlf. 28 89 94 57
E mail: formand@msm-cross.dk

Pia Lønstrup Nordmand
Tlf. 49 11 32 50
E mail: jannick@teamjjsidecar.dk

Jannick Mødekjær
Tlf. 20 99 68 18
E mail: dkpln@coloplast.com

DANMARKS 
MOTOR UNION (DMU)

Danmarks Motor Union 
(DMU) er specialforbundet 

under Danmarks Idræts-For-
bund (DIF) som organiserer 
BMX, Motocross, Off-Track, 
Road Racing og Speedway i 

Danmark. 

Sekretariat:
Danmarks Motor Union

Idrættens hus
Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby
Tlf.: 43 26 26 13
Fax: 43 26 26 15

E-mail: dmu@dmusport.dk
Web: www.dmusport.dk

Klubstempel: 

Med venlig hilsen 


