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Introduktion 
Sportsplanen skal danne udgangspunktet for udtagelse og deltagelse i større 

internationale konkurrencer i junior og elite klasserne. Planen er udarbejdet med 

virkning for sæson 2019 og vil blive revideret hvert år. Elitekoordinatoren og 

Talentkoordinatoren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i planen i løbet 

af året, i samarbejde med Elitechefen. 

Junior women & men 

Talentgruppen 
Der arbejdes i det daglige med en talentgruppe der er udtaget af 

talentkoordinatoren. Disse indgår i et træningssamarbejde med 

talentkoordinatoren samt deltager i diverse træningssamlinger. Gruppen er en 

fleksibel gruppe og der kan hele tiden komme nye til eller ske udskiftninger. 

Rytterne udtages ud fra et helhedsbillede af deres potentiale for at blive 

fremtidige internationale elite ryttere. 

 

Talentgruppe, der som udgangspunkt arbejdes med i 2019: 

• Thor Seedorf  Randers BMX klub challenge 15 år 

• Mia Christensen  Bjerringbro BMX klub challenge 16 år 

• Victor Palne  Københavns BMX klub challenge 16 år 

• Malene Sørensen  Randers BMX klub Junior Women 

• Rikke Balle  Limfjord BMX klub Junior Women 

• Jakob Sardag  Roskilde BMX klub Junior Men 

• Simon Højsgaard  Randers BMX klub Junior Men 

 

Såfremt talentkoordinatoren deltager i European Cup arbejdes der udelukkende 

med ovenstående ryttere. For udtagelse til konkurrencer, som beskrevet 

nedenunder, er pladserne ikke forfordelt talentgruppen og Junior ryttere der 

ikke er en del af talentgruppen kan blive udtaget til konkurrencer på lige fod 

med rytterne i talentgruppen. 



 

Udtagelse til konkurrencer 
Alle udtagelser og vurderinger af junior rytterne varetages af talent-

koordinatoren. Ved udtagelser vurderes der ud fra en helhedsvurdering af 

tidligere præstationer, generelle niveau og evne til at kunne præstere til de 

enkelte konkurrencer og ikke nødvendigvis ud fra rangering. 

Konkurrencer med udtagelser: 

 

• EM 

Ved EM vil der blive udtaget junior ryttere såfremt det vurderes at 

niveauet er fyldestgørende til at kunne præstere ved EM. Anses niveauet 

ikke for fyldestgørende vil der ikke blive udtaget nogle junior ryttere til 

EM, og der vil ikke være åben tilmelding. 

 

• VM 

Ved VM er der deltager begrænsning fra UCIs side i junior klassen og 

Danmark forventes i 2019 at have én plads i junior women og én plads i 

junior men. Anses ingen ryttere for at have niveauet til at præstere til VM, 

vil der ikke blive udtaget nogle junior ryttere og der vil ikke være åben 

tilmelding. 

 

• World Cup 

Junior ryttere har mulighed for at deltage i World Cups og anses niveauet 

for fyldestgørende af både talentkoordinator og elitekoordinator kan junior 

ryttere udtages til world cups på lige fod med elite rytterne. Såfremt 

junior ryttere udtages til World Cups vil de indgå under elitekoordinatoren 

på disse løbsweekender. Der vil ikke være åben tilmelding til World Cups 

for junior ryttere. 

  



 

Ved udtagelse til konkurrencer 
Ved udtagelse dækker DCU tilmeldingsgebyr og der vil blive udleveret officiel 

DCU fritidstøj til rytterne som skal bruges under konkurrencerne samt Danmarks 

ryttertrøje. Der vil for de udtagne ryttere være et team setup for hele 

weekenden, herunder telt, rullere, coaching mm. 

 

Forventninger ved udtagelse: 

• Kører i DK trøje (uden personlige sponsortryk) 

• Forberedt hjemme fra (cykel og udstyr er i ordentlig stand) 

• Udleveret DCU fritidstøj skal benyttes udelukkende under rejser og i 

løbsweekender ved udtagelse. 

• General sparring med talentkoordinatoren. 

• Optræder som en god rollemodel med god sportslig optræden og fair play. 

• Den enkelte rytter bidrager med den gode stemning på holdet, viser 

respekt og sparre med andre ryttere på holdet samt viser 

samarbejdsvillighed. 

 

Udtagelses datoer 

• World Cup Manchester: 22 april 

• World Cup Papendal: 29 april 

• World Cup Paris: 27 maj 

• EM Valmiera: 31 maj 

• VM Zolder: 31 maj 

• World cup Rock hill: 29 juli 

• World cup Santiago del estero: 29 juli 

  



 

Elite women og men 

Elitegruppen 
Der arbejdes i det daglige med en elitegruppe der er udtaget af 

elitekoordinatoren. Disse ryttere samarbejder og sparre med elitekoordinatoren. 

Gruppen er en fleksibel gruppe og der kan hele tiden komme nye til eller ske 

udskiftninger. Rytterne udtages ud fra et helhedsbillede af deres evne/potentiale 

til at præstere på højeste internationale niveau 

Elitegruppe 2019: 

• Simone Christensen  

Randers BMX klub  

Elite Women (tilknyttet WCC) 

 

• Andreas Whölk  

Skanderborg BMX klub 

Elite Men 

 

• Jimmi Therkelsen  

Københavns BMX klub 

Elite Men 

 

• Kasper Olsson 

Københavns BMX klub 

Elite Men 

 

Såfremt elitekoordinatoren deltager i European Cup arbejdes der udelukkende 

med ovenstående ryttere. For udtagelse til konkurrencer, som beskrevet 

nedenunder, er pladserne ikke forfordelt elitegruppen og Elite ryttere der ikke er 

en del af elitegruppen kan blive udtaget til konkurrencer på lige fod med 

rytterne i elitegruppen. 

 



 

Udtagelse til konkurrencer 
Alle udtagelser og vurderinger af elite rytterne varetages af elitekoordinatoren. 

Ved udtagelser vurderes der ud fra en helhedsvurdering af tidligere 

præstationer, generelle niveau og evne til at kunne præstere til de enkelte 

konkurrencer og ikke nødvendigvis ud fra rangering. 

Konkurrencer med udtagelse: 

• EM 

Ved EM vil der blive udtaget Elite ryttere såfremt det vurderes at niveauet 

er fyldestgørende til at kunne præstere ved EM. Anses niveauet ikke for 

fyldestgørende vil der ikke blive udtaget nogle Elite ryttere til EM. Der vil 

ikke være åben tilmelding for ryttere der ikke er udtaget. 

• VM 

Ved VM er der deltager begrænsning fra UCIs side i Elite klassen og 

Danmark forventes i 2019 at have tre pladser i elite women og to pladser i 

elite men. Anses ingen ryttere for at have niveauet til at præstere til VM, 

vil der ikke blive udtaget nogle Elite ryttere og der vil ikke være åben 

tilmelding. 

 

• World Cup 

Ved hver World Cup vil der blive udtaget Elite ryttere. Der vil ikke være 

mulighed for åben tilmelding for ryttere der ikke er udtaget. 

 

• OL test event 

Ved OL test event vil der maksimalt blive udtaget i alt to Elite ryttere. 

Anses niveauet ikke for fyldestgørende vil der ikke blive udtaget nogle 

ryttere og der vil ikke være mulighed for åben tilmelding. 

 



 

Ved udtagelse til konkurrencer 
Ved udtagelse vil elitekoordinatoren stå for den overordnet rejseplan for 

weekenderne, herunder bookning af hotel, biler, fly osv. i samarbejde med 

den enkelte rytter samt tilmeldingen. Der vil for de udtagne ryttere være 

et team setup for hele weekenden, herunder telt, rullere, coaching mm. 

Økonomiskstøtte vil være individuelt for hver rytter og kan varriere. 

 

Forventninger ved udtagelse: 

• Kører i DK trøje (uden personlige sponsortryk) 

• Forberedt hjemme fra (cykel og udstyr spiller) 

• Udleveret DCU fritidstøj skal benyttes udelukkende under rejser og i 

løbsweekender ved udtagelse. 

• General sparring med elitekoordinatoren. 

• Optræder som en god rollemodel med god sportslig optræden og fair play. 

• Den enkelte rytter bidrager med den gode stemning på holdet, viser 

respekt og sparre med andre ryttere på holdet samt viser 

samarbejdsvillighed. 

 
Udtagelses datoer 

• World Cup Manchester: 22 april 

• World Cup Papendal: 29 april 

• World Cup Paris: 27 maj 

• EM Valmira: 10 juni 

• VM Zolder: 10 juni 

• World cup Rock hill: 29 juli 

• World cup Santiago del estero: 29 juli 

• OL Test Event Tokyo: 16 september 

 


