REFERAT

BMX-udvalgsmøde

Tid: Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 19.00 – 22.00.
Sted: Skype møde
Deltagere: Per Poulsen (PP), Thomas Christensen (TC), Steen Sejer Elkær-Hansen (SEH) og Silje
Juel Rubæk (SR).
Afbud:

Punkt 1. Nyt fra formanden (SR)
Status på udvalget og samarbejde med DCU
Danmarkstrøjerne er landet ved DCU og de sendes ud til alle dem som har bestilt.

Punkt 2. Nyt fra distrikterne Øst (SEH) og Vest (PP)
Hvordan går det i distrikterne? Herunder samarbejdet med klubberne.
Øst (SEH):
Sjællands cuppen er nu afviklet med et par afdelinger og man syntes ikke deltager antallet er helt så
prangende som de første år. Der er dog mange deltagere fra Jylland og Sverige. SR: Måske er det
blevet et for professionelt setup?
Sidste år medaljeløb havde stor tilslutning.
Der har været nogle situationer hvor der har været dårlig behandling fra samaritter (ikke det
sædvanlige korps på Sjælland). DCU kontaktes for at kunne udfærdige et godt tilbud med Samaritter
fra Dansk Røde kors til gavn for alle klubber.
Derudover er der en god tone mellem klubberne og de er gode til at supportere hinanden.
Vest (PP):
Melder om stor fremgang på deltagerantallet i Jysk cup i forhold til sidste år.
Stor tilfredshed omkring det nye licenssystem i klubberne og generelt positiv stemning.

Punkt 3. Regionstræning i samarbejde med DCU (SR)
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

DCU vil starte regionstræning op for rytterne fra 10-15 år. DCU har dog ingen økonomi og ressourcer
til dette. DCU ønsker derfor at BMX-udvalget skal stå for selve koordineringen og DCU/Niklas skal stå
for ansættelse af trænere og selve træningen.
Det skal være i 3 regioner i Danmark og Niklas er indstillet på at være mere synlig i et evt. nyt setup.
SEH: Det kan ikke kun være eliten alle pengene går til. DCU er nødt til at allokere penge til dette.
SR: Pengene til Eliten er fra Team Danmark og kan derfor ikke bruges på andet end dette.
SR har meldt ud til DCU, at BMX- udvalget ikke har tid og ressourcer til at håndtere selve
koordineringen, hvorfor det besluttes at der rekrutteres en person der kan varetage denne opgave i
samarbejde med BMX-udvalget og Niklas. Regionstrænerne udpeges af Niklas, da vi i BMX udvalget
ikke mener vi har kompetence til dette.

Punkt 4. Træning for ryttere ikke udtaget til kraftcenter (SR)
Kan vi organisere opstart af fælles træninger for ryttere der ikke er udtaget til kraftcenter/talenthold?
For at fastholde ryttere i sporten som gerne vil men måske lige mangler det sidste for at blive udtaget.
TC: I det nordjyske har haft en klub med en del ryttere (Aars) Men det kræver der er en samling af
ryttere der holder hinanden i ørene.
Det besluttes at ovenstående person der skal koordinere regionstræningen, ligeledes forsøger at
koordinere et tilbud for 15+ ryttere.
Punkt 5. Idegruppemøde (PP)
PP deltog i mødet.
Der blev desværre talt rigtigt meget landevej på dette møde. Enighed om at der er for lange
beslutningsprocesser i DCU.
Mødet var meldt for smalt ud og der var ikke mange deltagere. Der skulle arbejde videre med forslag
fra mødet i efteråret. BMX-udvalget skal komme med 3 fokus punkter som vi arbejder med.
Punkt 6. Årshjul herunder indsendelse af reglementsændringer samt planlægning af
klubseminar i november (i samarbejde med DCU/Morten Bennekou)
DCU kommer med oplæg til dagen og BMX-delen får en ca. 4 timer til at snakke BMX. Den endelige
form er ikke fastlagt endnu.
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Reglements ændringer skal være udvalget i hænde senest 1. november 2019 så de kan behandles
på klubseminaret.
Punkt 7. Eventuelt
PP:
Technical guide til NC. I Hadsund blev tidsplanen fraveget. Da der ikke var 8 meter gate, blev de 15
minutter fjernet.
SR: Det er svært at gøre noget ved på dagen. Tidsplanen i TG er vejledende, hvorfor det skal
præciseres i invitationen fra løbsklubben hvordan tidsplanen skal være hvis den laves om.
PP:
Sportslist hvad er status? SR har rykket for svar for hvad der sker med Sportslist. Der er forskellige
udmeldinger, men pt. er status at appen ikke kommer op og køre foreløbigt da der er udfordringer
med systemet.
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