
 

Racerapport fra BMX Challenge VM 2017, Rock Hill, USA 

VM i BMX blev i år kørt i Rock Hill i USA på et imponerende BMX-anlæg. Banen var ikke så teknisk, som vi er 

vant til fra Europa, men meget hurtig. 

 

Søndag den 23. juli havde Danmark første træning på banen - det gik godt.  Mandag var anden træningsdag, 

men da vejret truede med torden, blev det kun til en kort træning. Tirsdag skulle de danske cruisere i ilden. 

Der blev kun kørt 2 moto, da der var varslet torden sidst på eftermiddagen. Der var over 900 ryttere tilmeldt i 

cruiser-klasserne og fem danskere til start. Silje kørte sig til en super flot 4.-plads i finalen - stort tillykke. 

  

Jack Funder Christensen men 25-29 (1/2 finale #6) 

Silje Juel Rubæk women 30-39 år (finale #4)  

Frank Vestergaard men 40-44 år (Indledende) 

Joachim Vaughan men 40-44 år (Indledende) 

Ib Søborg men 45-49 år (1/8 finale #5) 

Stanley Harders men 45-49 år (Indledende) 

  

Onsdag den 26. juli skulle de yngste ryttere i ilden. Der blev kun kørt 2 moto, da der igen var varslet torden. 

De danske ryttere havde det svært, og nogle var lidt uheldige, så alle var færdig efter de indledende.  

 

Frederik Ekstrøm drenge 5-6 år (Indledende) 

Luca Taj drenge 7 år (Indledende) 

Mikkel Thorn Møllmann drenge 8 år (Indledende) 

Ebbe Vestergaard drenge 11 år (Indledende) 

Victor Thorn Møllmann drenge 10 år (Indledende) 

 

Torsdag skulle de ”mellemste” ryttere køre, og denne dag var der ingen torden, så de skulle køre 3 moto. Der 

blev kørt super-godt af de danske ryttere, og vi fik de første to VM-medaljer - stort tillykke til Hjalte og Mia.   

 

Hjalte Bech Feldt drenge 12 år (finale #2) 

Nicolas Juul Clasen drenge 14 år (1/16 finale #7) 

Mia Christensen piger 14 år (finale #3)  

 

Fredag den 28. juli skulle de ældste ryttere i ilden. Der var igen varsel om torden, så der blev kun kørt 2 moto. 

De danske ryttere kæmpede det bedste, de havde lært, men det var ikke nok til at komme i finalen.  

 

Nicoline Madsen women 17+ (1/4 finale #8)  

Lau Christensen men 17-24 år (Indledende)  

Mathias Lund Christensen men 17-24 år (1/8 finale #7) 

Rasmus Asp Laursen men 25-29 år (1/4 finale #5) 

Lars Hviid Christensen men 25-29 år (1/2 finale #6) 

 

Tusind tak til alle ryttere og forældre for hjælpen. Det var et fantastisk flot arrangement i meget flotte 

omgivelser - tror alle danske ryttere har fået en oplevelse for livet og lært en masse. 

 

Med Venlig Hilsen 

Tom Christensen. 

Holdleder, Challenge Danmark 


