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Nyhedsbrev – Klubstruktur og Licenser  
 
Kære BMX formænd 
 
Vi fra BMX udvalget vil gerne bidrage med at kaste lys over de forskellige elementer 
der er i den praktiske overgang fra DMU til DCU.  
 
Dette har vi valgt at gøre via direct mails til jer i de respektive distrikter og via 
opslag på den officielle facebook side for Dansk	BMX. 
 
Kontakt til BMX udvalget: 
På Facebook siden vil vi løbende lægge information og nyheder ud. En af de vigtige 
er hvordan man i BMX Danmark kommer i kontakt med BMX udvalget. 
 
Al kontakt fra forældre/trænere/kørere skal foregå via jer som klubformænd til jeres 
repræsentant i hhv. Vest og Øst. 
Årsagen til dette er, at I som formænd helt sikkert vil kunne svare på mange af de 
spørgsmål som forældrene måtte have og så får de jo et hurtigt svar og kan komme 
videre. Den anden årsag er at vi ikke vil påtage os i udvalget at besvare spørgsmål 
fra hele BMX DK. 
 
Mailadressen til udvalget er: bmxudvalget@danskbmx.dk  
 
Overgang 
Ved overgangen fra Danmarks Motor Union (DMU) til Danmarks Cykle Union (DCU), 
bliver der introduceret nye licenstyper og en klubstruktur, som ligeledes er ny for os 
som BMX klubber. 
 
Når man som klub skal virke i DCU og Distrikts regi er der som udgangspunkt 3 
muligheder: 
 
Basis-, Sport- eller Elitekategorien 
 
BASIS KLUB - Klubbens medlemmer kan tegne ”Motionslicens” 
  
SPORTS KLUB – Kan tegne motionslicens og kan tegne op til 8 konkurrencelicenser 
til udvalgte klasser. 
  
ELITE KLUB Kan tegne konkurrencelicens til alle konkurrence klasser og kan tegne 
alle typer af lederlicenser. Kan tegne alle former for licens. Klubbens ryttere kan 
deltage i alle løb for alle klasser inkl. alle DM løb og klubbens ryttere kan udtages til 
at deltage i landsholdsture samt i EM, VM og OL løb for junior og elite. 
  
Som udgangspunkt er alle BMX klubber optaget som ELITE, med mindre andet 
meddeles distriktet. Det påhviler den enkelte klub at meddele dette direkte til 
distriktet. 
 
På DCU’s hjemmeside kan du læse alle detaljer om de enkelte kategorier. 
 
Alle Løb der skal på Distriktets terminsplan vil som udgangspunkt være licensløb, og 
betyder dermed at alle ryttere skal have konkurrence licens for at stille til start. Til 
disse løb vil Distriktet i samarbejde med BMX udvalget, stille med Kommissær 
(Dommer) og Hjemtager (Beregner) og disse vi blive afregnet af distriktet efter 
gældende regler. 



	

 
I DCU kan Motionslicens og Konkurrencelicens ikke konkurrere mod hinanden. 
 
Løb på terminen der ikke betragtes som licensløb kan og vil ikke få stillet 
kommissærer og hjemtagning (beregnere) til rådighed, da dette kategoriseres som 
motionsløb. 
 
Betydning for rytterne 
Da alle løb som udgangspunkt er licensløb, betyder det at alle ryttere skal have 
konkurrence licens for at stille til start. 
 
En konkurrencelicens er en forudsætning for at deltage i konkurrenceløb, mens 
basislicens benyttes for fx deltagelse i motionsløb. (Der er så mulighed for som 
supplement til basislicens at tilkøbe et klippekort, der giver adgang til deltagelse i 3 
konkurrenceløb i udvalgte klasser. Dog ikke mesterskaber). Disse klasser vil blive 
defineret af BMX udvalget. Man kan ikke køre ELITE klasser på klippekort eller 
prøvelicens. 
 
For børn er der mulighed for en prøvelicens der giver adgang til at snuse til 3 
konkurrenceløb, en mulighed for at deltage uden nogen form for licens. Dog ikke 
mesterskaber 
 
Retningslinjer og priser fremgår af DCU’s hjemmeside: 
 
Vejledning	til	DCU	licenssystem 
 
Vejledning	til	klippekort 
 
Klik pedaler 
Efter indstilling fra løbsudvalget har BMX udvalget besluttet at der i National Cup og 
DM, jfr. Technical Guide, ikke køres med klikpedaler i blok I (12 år og under). 
Dette er ikke et forbud mod at træne med klikpedaler, men blot at det ikke er tilladt 
at køre de nævnte løb med klikpedaler for disse årgange. 
 
Beslutningen er bl.a. taget med baggrund i at National Cup, er tiltænkt som 
udvikling til de europæiske løb. 
 
 
På vegne af BMX udvalget 
 
Hans Storm 
Formand 
 


