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På seneste bestyrelsesmøde i DCU stillede BMX flg. spørgsmål: 

1. Deltagelse i mesterskaber World Cup m.m. 

2. Teams i BMX 

3. Klubtrøjer 

 

1. Deltagelse i mesterskaber, WC m.m. 

BMX disciplinen adskiller sig fra øvrige discipliner i DCU, idet der til mange stævner og mesterskaber er 

klasser med fri tilmelding. F.eks. er der Challenge klasser fra 6 år i forbindelse med VM stævnerne. Der ses en 

stigende deltagelse ved denne type løb. 

  

Den generelle holdning i DCU er, at deltagelse i mesterskaber kun er aktuel for ryttere, der har 

kvalifikationerne til at opnå fornuftige resultater. Deltagelse ved VM klasser for ryttere fra 6 års alderen vil 

ikke kunne forekomme i andre discipliner i DCU, og ses ikke at være i overensstemmelse med ATK principper. 

  

BMX er flyttet fra DMU til DCU. I DMU har man haft en politik m.h.t. deltagelse i mesterskaber, som har 

medført, at alle frit har kunne melde sig til mesterskaberne – helt ned til 6 år. Det er som ovenfor anført helt i 

modstrid med ATK principperne. 

Bestyrelsen fastslog, at under hensyntagen til, at det er en stor omvæltning for BMX med et at skulle følge 

alle sportslige regler og politikker i DCU, hvoraf nogle er større omvæltninger, indstilles det, at DCU indtil 

videre og undtagelsesvis accepterer denne frie tilmelding til mesterskaber for 2017, men at der orienteres 

bredt ud i BMX om DCU’s generelle holdninger og politikker på området. 

Derudover tages spørgsmålet op til fornyet vurdering på bestyrelsesmøde i efteråret på baggrund af 

erfaringer fra dette års VM som foregår i USA.  

Beslutning: DCU accepterer fri tilmelding til mesterskaber i 2017. 

 

2. BMX Teams 

Der eksisterer ”teams” indenfor BMX også blandt meget unge kørere, som kører i samme trøjer, men som 

ikke registreres som almindelige teams. Det er bestyrelsens holdning, at BMX teams skal indcoopereres i 

DCU Sportslige regler, med samme regelsæt som øvrige teams. 

Beslutning: BMX teams skal ind koopereres i DCU sportslige regler på lige fod med øvrige discipliner fra 

2019 hvor dispensation m.h.t. trøjer udløber. 

 

Det betyder at de teams der ønskes etableret pr. 1/1-2019 skal efterleve gældende regler fra DCU 

(http://ny.cyklingdanmark.dk/klub/danske-teams/info-og-dokumenter-for-team-ansoegning.html ) 

 

3. Klubtrøjer 

På linje med holdningen til teams er der givet dispensation til og med 2018 for klubtrøjer. Bestyrelsen 

bekræfter, at dispensationen ophører efter 2018. 

Beslutning: Der er tidligere givet dispensation til i 2017 og 2018 at køre i individuel trøje. Denne 

dispensation ophører efter 2018. hvilket bestyrelsen bekræftede igen. 

Pr. 1/1-19 er det ikke muligt at stille til start i et BMX løb i en individuel trøje. 
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