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Godkendelse af Slotsbjergbybanen, Jættehøjvej 8B, 4200 Slagelse til afholdelse af motorcrossløb med offent-

lig adgang 

 

I medfør af færdselslovens § 37, stk. 6 og 7 sammenholdt med bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 om afholdel-

se af motorløb på bane § 3, stk. 3 er 

 

Slotsbjergbybanen – Slagelse MX, 

Jættehøjvej 8B, 

4200 Slagelse 
 

godkendt indtil den 19. februar 2019 til afholdelse af motorcrossløb med offentlig adgang. 

 

Tilladelsen er betinget af at: 

 

 der foreligger gyldig miljøgodkendelse fra Slagelse kommune, 

 Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 om afholdelse af motorløb på bane og Trafikmi-

nisteriets vejledning nr. 188 af 20. november 1998 med senere ændring i vejledning nr. 11282 af 23. maj 

2000 overholdes og, at der i medfør af ovenstående er tegnet de nødvendige og lovpligtige forsikringer, 

 der årligt udarbejdes banesynsrapport fra Danmarks Motor Union for motocross, 

 Dansk Motor Union´s banereglement for motorcykelsport i Danmark overholdes, 

 der ikke sker annoncering før afholdelse af løb, 

 der til stadighed er en læge, en ambulance og en uddannet samarit til stede, 

 eventuelle henstillinger fra politiet straks efterkommes. 

 

Ved ændring af banens indretning eller sikkerhedsforhold skal der ansøges om fornyet godkendelse hos politiet. 

 

Ved overtrædelse af de i godkendelsen fastsatte vilkår vil denne kunne trækkes tilbage. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Karina Pedersen 

kontorfuldmægtig 
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Tilladelse til: Åbne løb  

Arrangør: Slagelse MX, Jesper Rasmussen, tlf.nr. 2989 9457 

Kontaktmail: formand@msm-cross.dk  

Afholdelsessted: Slotsbjergbybanen, Jættehøjvej 8B, 4200 Slagelse 

Afholdelsesdato: 22. september 2018 kl. 09.00 – 18.30 

23. september 2018 kl. 09.00 – 18.30 

Deltagende cykler: Ikke oplyst 

Regelgrundlag Trafikministeriets bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi giver tilladelse til motorløbene på betingelse af, at: 

 

 grundejeren har givet tilladelse, 

 der foreligger tilladelse til afholdelse af arrangementet fra Slagelse kommunes miljøafdeling, 

 der over for politiet kan dokumenteres, at motorklubben har tegnet de nødvendige forsikringer, 

 der til stadighed er en læge, en ambulance og en uddannet samarit til stede, 

 de anvisninger for ordenens overholdelse, der i øvrigt måtte gives af politiet, nøje iagttages, 

 

Tilladelsen kan bortfalde/arrangementet kan stoppes, hvis forholdene giver anledning til det eller hvis betin-

gelserne ikke følges. 

 

Husk at Koda skal give tilladelse til anvendelse af beskyttet musik før arrangementet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Karina Pedersen 

kontorfuldmægtig 
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Tilladelse til: Lukkede løb  

Arrangør: Slagelse MX, Jesper Rasmussen, tlf.nr. 2989 9457 

Kontaktmail: formand@msm-cross.dk  

Afholdelsessted: Slotsbjergbybanen, Jættehøjvej 8B, 4200 Slagelse 

Afholdelsesdato: 7. april 2018 kl. 09.00 – 18.30 

8. april 2018 kl. 09.00 – 18.30 

21. april 2018 kl. 09.00 – 18.30 

22. april 2018 kl. 09.00 – 18.30 

18. august 2018 kl. 09.00 – 18.30 

19. august 2018 kl. 09.00 – 18.30 

Deltagende cykler: Ikke oplyst 

Regelgrundlag Trafikministeriets bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi giver tilladelse til motorløbene på betingelse af, at: 

 

 grundejeren har givet tilladelse, 

 der foreligger tilladelse til afholdelse af arrangementet fra Slagelse kommunes miljøafdeling, 

 der over for politiet kan dokumenteres, at motorklubben har tegnet de nødvendige forsikringer, jf. § 8, 

 der foreligger banesynsrapport fra Danmarks Motor Union,  

 der altid er mindst to uddannede samaritter til stede, jf. § 13, 

 de anvisninger for ordenens overholdelse, der i øvrigt måtte gives af politiet, nøje iagttages, 

 

Tilladelsen kan bortfalde/arrangementet kan stoppes, hvis forholdene giver anledning til det eller hvis betin-

gelserne ikke følges. 

 

Husk at Koda skal give tilladelse til anvendelse af beskyttet musik før arrangementet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karina Pedersen 

kontorfuldmægtig 

mailto:formand@msm-cross.dk

