REFERAT
BMX-udvalgs møde
Tid: Onsdag den 10. april 2019 kl. 18.00 – 22.00.
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Deltagere: Thomas Christensen (TC), Steen Sejer Elkær-Hansen (SEH) og Silje Juel Rubæk (SR).
Afbud: Per Poulsen (PP)

Punkt 1. Nyt fra formanden (SR)
SR orienterede om status på ny licensstruktur. BMX udvalget har besluttet at Brian Schmidt skal
overtage licensområdet, i stedet for at det er forskellige (ikke BMX folk) i de to distrikter der sidder
med området. Brian kender systemerne og klasserne der er markant anderledes end de andre
cykeldiscipliner.
SR skal deltage i opstartsmøde for alle nye formænd i løbet af maj 2019. Heldigvis fortsætter TC i
udvalget som almindeligt medlem og har lovet at hjælpe med hans erfaring ift. formandsopgaverne.
Der er kommet ny DCU hjemmeside og i denne forbindelse er der ved at blive ryddet op i de gamle
dokumenter. Det er planen at alle Technical Guides til alle danske løb samt til VM og EM skal lige på
DCU’s hjemmeside. Ligeledes skal andre vigtige dokumenter som udtagelseskrav til mesterskaber
mv. ligge på hjemmesiden, således at det ikke flagrer rundt forskellige steder på facebook.
SR og PP deltog i kongressen 2019 i Sorø. Det var en rigtig positiv kongres, og det blev tydeligt at
BMX som ny sportsgren i DCU får mere og mere opmærksomhed. Dette også på grund af at BMX
klubberne er gode til at deltage i distrikternes årsmøder mv. Jo mere BMX deltager i møderne, jo
bedre og jo mere indflydelse får vi..
Punkt 2. Organisering af udvalget (SR)
En af de vigtigste opgaver ved dette møde i udvalget er, at lave en organisering af udvalget og andre
vigtige opgaver i Dansk BMX.
Denne er:
BMX udvalget og øvrige vigtige personer i BMX
BMX-Udvalg:
Formand:
-

Varetager kontakten til DCU – i samarbejde med det resterende udvalg.

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@dcu-cykling.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

-

Budgetopfølgning og udarbejdelse af budget, herunder godkendelse af fakturaer.
Deltager i formandsmøder i DCU.
Aflægge skriftlig beretning på kongressen
Kontaktperson til Nordic Cycling

Øvrigt udvalg:
-

Udvalget varetager de fleste opgaver og henvendelser samlet, men der kan laves projekter
eller andet som enkelte medlemmer kan køre videre med.
Indstiller regelændringer til bestyrelsen inden 1. oktober.
Koordinerer og udvikler aktiviteter inden for disciplinen, herunder søge om midler.

Repræsentant i BMX-udvalget for Distrikt Jylland/Fyn:
-

Varetager kontakten med de jyske klubber samt Distrikt Jylland/Fyn.

Repræsentant i BMX-udvalget for Distrikt Sjælland:
-

Varetager kontakten med de sjællandske klubber samt Distrikt Sjælland.

Løbsudvalget:
-

-

Udvalg som er organiseret under BMX udvalget. BMX udvalget er overordnet ansvarlig.
Skal udarbejde Technical guides til nationale løb, herunder DM, SM, og JM. Skal desuden
foretage tildeling af løb til nationale løb.
Består pt. af Silje Rubæk, Joy Nordkvist og Finn Johnsen. SR ønsker at udtræde af
løbsudvalget, således at udvalget ikke har et medlem af BMX udvalget og dermed bliver mere
uafhængigt.
Der ønskes derfor nye medlemmer til løbsudvalget. BMX udvalget ser gerne en organisering
med 2 kommisærer (en fra øst og en fra vest), en beregner og en-to forældre. Gerne nye
forældre som kan komme med nye input og ideer. Så hvis der er en beregner og en-to
forældre der ønsker at deltage, som kontakt BMX udvalget.

International holdleder (Jesper Simonsen):
-

-

Alle spørgsmål ift. internationale løb.
Den internationale holdleder er overordnet ansvarlig for alle ryttere til internationale løb.
Ryttere og klubber kan ikke melde sig ud af denne ordning, men kan selvfølgelig vælge at
sidde for sig selv. Ryttere og klubber kan således heller ikke vælge ikke at betale til den
internationale holdleder.
Den internationale holdleder sikrer at ryttere som tilmelder sig EM og VM er kvalificerede.
Klubber og ryttere kan kontakte den internationale holdleder direkte med spørgsmål
vedrørende internationale løb.

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@dcu-cykling.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

Licens ansvarlig (Brian Schmidt):
-

Alle spørgsmål vedr. licenser, herunder opgørelser af licenser til de forskellige klubber.
Ligeledes står Brian for tilmeldingssystemet i øst og tilmelding til de internationale løb.
Klubber og ryttere kan således kontakte Brian direkte med spørgsmål vedr. licenser samt
løbstilmelding til internationale løb og løb i øst.

Internationale Kongresser:
-

Den internationale holdleder deltager som udgangspunkt i de internationale kongresser som
UEC og UCI kongressen for BMX. Såfremt den internationale holdleder ikke har mulighed for
at deltage, så deltager en fra udvalget, eller alternativt en anden person som udvalget
udvælger.

Distrikt Sjælland og Distrikt Jylland/Fyn:
Alle klub- og medlemsrelaterede henvendelser skal rettes til det respektive distrikt – ikke til DCU.
Her kan med fordel tages fat i distriktets repræsentant i BMX-udvalget.
Danmarks Cykle Union
Administration er støttesekretariat for distrikterne samt for den elitesportslige sektor, der har ansvaret
for landsholdsaktiviteter.
Besvarer ikke klub- og medlemsrelaterede henvendelser.

Punkt 3. Nyt fra distrikterne Øst (SEH) og Vest (PP)
Øst: Ikke noget nyt
Vest: Ikke noget nyt.

Punkt 4. Distriktstræning (SR)
Det har tidligere været udmeldt at distriktstræningen ikke fortsætter på samme måde som den gjorde
sidste år.
Der har været forespurgt om BMX udvalget kunne varetage en distriktstræning. Udvalget mener dog
ikke at de har de nødvendige kompetencer til at håndtere træningen, herunder udvælge trænere.
Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@dcu-cykling.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

Afventer derfor endelig udmelding fra DCU på I hvilken form distriktstræningen bliver afviklet på.

Punkt 5. Pige projekt – status (TC/SR)
Udvalget ønsker at der kommer mere fokus på pigerne i sporten. Der har i budgettet været søgt om
penge til et pigeprojekt, men disse blev desværre ikke bevilget.
Udvalget vil derfor søge om penge fra DCU’s udviklingspulje til et konkret projekt. F.eks. en race
camp med nogle dygtige internationale pigetrænere.
Dorte Balle og Sarah Thorhauge har endvidere ønsket at lave et pige projekt, så det er planen at der
skal sparres med dem.
Formanden for DCU’s pige- & kvindeudvalget har forespurgt om BMX har en person der kan indtræde
i dette udvalg. BMX udvalget har ikke umiddelbart en kandidat, men hvis der er en person i BMX der
har lyst til at indtræde i dette arbejde, så kontakt endeligt BMX udvalget. Det kunne f.eks. være en
pige far eller mor.

Punkt 6. Status på National cup (TC/SR)
Technical Guide er ved at være klar.
Der har været en drøftelse af pigeklasserne. I år fastholdes klasserne som de plejer, men der bliver
overvejet en ny løsning næste år.
Der er et ønske om at der åbnes op for 24 tommer i cruiser og omvendt. Dette tages med til
løbsudvalget.
Derudover så laves der ikke de store ændringer i NC i år, men der ses på forslag til ændringer til
næste år, således at det er gennemarbejdet og drøftet før løbsstart 2020. Der kan bl.a. ses på
pengepræmier til flere klasser, indførsel af holdkonkurrence osv.

Punkt 7. Eventuelt
Ikke noget til eventuelt.

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation
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web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook
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