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REFERAT 

 

Møde:  BMX udvalget. 

Deltagelse af Henrik Simper (HS) og Jens-Erik Majlund (JEM) 

Dato:  20. april 2017 

Sted:  Middelfart 

 

Dagsorden: 

1. Diskussion af sportsligt setup for BMX 

a. Landstræner / Holdleder / Team manager for landshold / eliteryttere 

b. Talentudvikling 

2. Diskussion af udtagelser 

3. Økonomi (udvalg, elite/talentudvikling)  

4. Holdning til deltagelse i mesterskaber, WC m.m. (kvalifikationer, alder) 

5. Landsholdstøj "nations trøjer". I BMX bruger vi nationstrøjer, også selvom man 

ikke er junior/elite rytter, eller på landshold.  

6. Danske løb – oversigt over løb og klubber 

7. Udvalgets arbejdsopgaver og sammensætning 

8. Rekruttering af nye ryttere 

 

 

Punkt 1: Diskussion af sportsligt setup for BMX 

 

Følgende er besluttet vedr. sportsligt setup: 

 

 DCU’s sportlige sektor varetager management omkring eliterytterne og junior 

rytterne.  

 BMX udvalget varetager management omkring challenge ryttere 

 DCU indkalder eliteryttene til et orienteringsmøde tirsdag den 16. maj 2017 hos 

DCU, Brøndby. 

 DCU har indgået aftale med Mattias Wennbring om, at varetage funktionen som 

træner/holdleder for Simone Christensen til forårets løb, foreløbig frem til og 

med maj. Derudover er der lavet aftale vedr. enkelte løb med Matt Cameron 

som holdleder/team manager for Simone. Det er aftalt, at Mattias Wennbring og 

Matt Cameron derudover kan varetage træner/holdlederfunktionen for deres 

egne ryttere, som ikke afregnes af DCU. 

 DCU har efter mødet indgået aftale med Mattias Wennbring om at varetage 

holdleder/teammanager funktionen for alle eliteryttere i Papendal 6-7/5. 

 DCU har efter mødet indgået aftale med Klaus Bøgh Andresen om, at varetage 

holdleder/teammanager funktionen for herre elite og eventuelle juniorer ved 

WC i Zolder den 13.-14. maj.  

 DCU opslår en stilling som holdleder/team manager for eliterytterne.  

Der søges en person, som også kan være projektleder for talentudvikling. 
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Nedenstående elite/juniorryttereer registreret i licenssystemet pt: 

 

Men Elite: 

 
 

Women Elite 

 
 

Men Junior: 

 
 

Women Junior 

 
 

 

2. Udtagelser 

 

Udtagelses kriterier til VM er meldt ud 31. marts: 

Danmark har  

• 2 pladser til VM elite mænd 

• 4 pladser til VM elite kvinder 

• 1 plads til VM junior mænd 

• 1 plads til VM junior kvinder 

 

VM afholdes den 25. – 29. juli i Rock-Hill, SC, USA. 

Udtagelseskriterierne er som følger: 

 Alle point optjent i 2017 ved alle 10 runder European Cup Round 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 og alle 4 runder af World Cup Round 1,2,3,4 tæller til 

udtagelsen til VM. 

Udtagelsen af 2 senior ryttere og 1 junior rytter foretages efter 18. juni således at de 2 

seniorryttere og den juniorrytter, der samlet har opnået flest UCI point i disse løb er 

udtaget til VM. 

 

 

 

Andreas Wöhlk BMX Men Elite Feldborg BMX

Chris Tetsche Christensen BMX Men Elite Bjerringbro BMX Klub

Emil Svane Paulsen BMX Men Elite Tønder BMX-Park

Jimmi Nygaard Therkelsen BMX Men Elite Københavns BMX Klub

Clara Blohm  Clemmensen BMX Women Elite Roskilde Mountain Bike Klub

Dorte Balle BMX Women Elite BMX Limfjord

Simone Tetsche Christensen BMX Women Elite Bjerringbro BMX Klub

Alexander Palne BMX Men Junior Københavns BMX Klub

jesper storgaard BMX Men Junior Falcon BMX

jimmi jacobsen BMX Men Junior Bjerringbro BMX Klub

Kasper Olsson BMX Men Junior Københavns BMX Klub

Magnus Matthies Nielsen BMX Men Junior Københavns BMX Klub

Marc Bech Feldt BMX Men Junior Bjerringbro BMX Klub

Rasmus Christensen BMX Men Junior Roskilde BMX Klub

Vitus Kroon BMX Men Junior Skanderborg BMX Klub

Julie Hyldal Jørgensen BMX Women Junior Københavns BMX Klub
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3. Økonomi: 

 

Økonomi for udvalget og for elite/talentudvikling blev gennemgået.  

 

Der er i elitebudgettet afsat økonomi til følgende: 

 

 Simone Christensen:  

Tilskud til mesterskaber, WC og træning og internationale aktiviteter. 

 BMX elite derudover: Tilskud til VM transport, VM ophold og VM startgebyr. 

o Deltagelse i World Cup, European Cup m.v. egenbetaling.  

o DCU undersøger, om vi har telt, der kan anvendes af BMX. Har vi ikke 

telt, der kan anvendes af BMX betaler DCU for leje af telt til elitegruppen.  

o DCU betaler omkostninger til holdleder/teammanager. 

 Talentudvikling: Generelt tilskud til talentudvikling. 

 Omkostninger til deltids holdleder/team manager. 

 

BMX udvalgets budget blev gennemgået: 

 I forbindelse med tilmeldinger genereres et beløb til telt, holdleder m.v.  

JEM checker økonomistrømmen i forbindelse med tilmelding for Challenge 

rytterne. 

 

4. Holdning til deltagelse i mesterskaber WC m.v. 

 

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. 

 

Henrik Simper redegjorde for DCU’s politik for deltagelse i mesterskaber. 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. 

 

JEM tager punktet med på et af de førstkommende bestyrelsesmøder i DCU. 

 

5. Landholdstøj. 

 

DCU’s sportslige sektor sørger for landsholdstøj til eliterytterne.  

BMX udvalget sørger for tøj til challenge ryttere. DCU Sport fremsender design til BMX 

udvalget. 

 

Følgende skal afklares: 

 Fabrikant. DCU har aftale med Parantini. Det skal checkes om aftalen omfatter 

BMX tøj. 
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 UCI regler for eliteryttere. Nummeret skal trykkes direkte på tøjet.  

Kun Championship Elite ryttere (19 år+) må (og skal) have trykt deres 

permanente nummer bag på trøjen. 

 Kun ryttere i kategorien Championship (elite og junior) må kører med ærme 

(venstre) udformet som Dannebrog. 

 Tøjet skal anvendes ved EM juli første gang.  

 Sponsorlogo – PostNord. 

 

 

6. Danske løb – oversigt over løb og klubber     

Punktet udgår 

 

7. Udvalgets arbejdsopgaver og sammensætning 

Udvalgets sammensætning og arbejdsopgaver blev diskuteret. Bestyrelsen i DCU har 

ligeledes på deres møde i marts diskuteret udvalgets sammensætning og 

arbejdsopgaver. Der er enighed om, at udvalget har brug for to nye medlemmer  

udover de tre der pt. er i udvalget til at varetage opgaverne.  

 

 JEM checker op med distrikt sjællands repræsentant Torben Ugleholdt om han 

ønsker at fortsætte. 

 

JEM foreslog, at man som forsøg skal følge en procedure, hvor nye stillinger i udvalget 

bliver slået op på hjemmesiden, så alle kan søge dem. DCU’s bestyrelse diskuterede 

denne mulighed på seneste bestyrelsesmøde og anbefalede at det prøves som 

pilotforsøg i BMX udvalget. 

 

 Udvalget er enige i at forsøge denne procedure.  

JEM udarbejder udkast til jobbeskrivelse. 

 

8. Rekruttering af nye ryttere. 

 

JEM orienterede om Ny økonomisk støttestruktur og strategiarbejdet med DIF. 

Rekrutteringstiltag blev diskuteret. BMX har meget velfungerende rekrutteringprojekt. 

Hans Storm fremsender projektbeskrivelse.  

 

9. Eventuelt 

 

 BMX teams blev diskuteret. Der eksisterer teams indenfor BMX også blandt 

meget unge kørere, som kører i samme trøjer, men som ikke registreres som 

almindelige teams. (kan måske karakteriseres som facebook teams).  

o Skal de registreres som teams i DCU og hvilke omkostninger skal de i 

givet fald pålægges? 

 BMX har dispensation i 2017 – 2018 f.s.a. klubtrøjer. Problemet med klubtrøjer 

opstår i forbindelse med de uklare regler for BMX teams og deres  

eventuelle registrering/omkostninger som gør det svært at vurdere, hvorledes et 

BMX team skal håndtere et krav til klubtrøje. 


