
	

8. februar 2017 

BMX Udvalgets Nyhedsbrev#2-17 
 
Overgangen til DCU er godt i gang og de første 100 danske BMX ryttere har allerede 
tegnet deres konkurrencelicens i DCU. I den forbindelse vil vi fra Udvalgets side 
løbende holde jer orienteret om, hvad vi arbejder med og hvordan ”vaner” fra DMU 
forankres i DCUs struktur. Alt sammen for at sikre, at BMX overgang til DCU i 
praktisk sker på bedste vis.  
 
Udvalget har haft en drejebog i form af den hvidbog, som der blev udarbejdet og 
arbejdet med, siden det blev besluttet at BMX skulle skifte forbund til DCU. En af de 
store forskelle fra hvidbogen til vores arbejde i dag er, at teoretisk skal oversættes til 
praktisk. Det er vores vigtigst fokus i Udvalget at sikre, at det sker, såvel i de to 
distrikter (med de forskelle der er), som for Dansk BMX i helhed. Vigtigst for os er 
det, at vi kommer ud og kører BMX, når banerne for alvor åbner her til foråret, 
ligesom vores dialog med DCUs Elite udvalg samt afklaring omkring international 
holdleder, er højt på vores dagsorden.  
 
For at I kan følge med i arbejdet og komme med feedback til os, så udsendes 
hermed nyhedsbrev#2-17. Det er informationer for såvel den enkelte rytter, forældre 
som for klubben i helhed. 
 
Præcisering fra sidste nyhedsbrev omkring licenser 
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at ”I DCU kan Motionslicens og Konkurrencelicens ikke 
konkurrere mod hinanden”. Det gav anledning til tvivl, hvorfor vi via Teknisk 
Kommission har fået præciseret følgende: 
 
"For BMX-disciplinen gælder: 
BMX-ryttere med Motionslicens kan tilkøbe et klippekort som giver mulighed for at 
deltage i tre konkurrenceløb mod ryttere med konkurrencelicens. Man kan højst 
anvende et klippekort om året. Vil man køre yderligere konkurrenceløb, skal man 
indløse en konkurrencelicens. 
Man kan ikke deltage i internationale løb (løb på UCI's kalender), DM samt 
distriktsmesterskaber med klippekort. Alle øvrige regler omkring DCU-licens er også 
gældende for BMX.disciplinen." 
 
Jeg har bestilt licens – og hvad så?	
Når du har bestilt din licens på medlem.cyklingdanmark.dk, så modtager du 
bekræftelse pr. mail. DCU(Distriktet) skal behandle din licens, og har du bestilt 
konkurrencelicens skal der påføres et UCI IDnr., som bliver dit unikke UCI nr. 
fremadrettet. Selv ekspeditionen kan tage op til 10 arbejdsdage, hvorefter dit 
licenskort udsendes til den licensansvarlige (typisk kassereren) i din klub, på samme 
måde som det skete i DMU. DCU(Distriktet) påbegynder udsendelsen af licenskort til 
klubberne i løbet af februar 2017. Skulle du have behov for dit licenskort pga. 
træning/race i udlandet inden da, bedes du tage fat i din licensansvarlige i din klub.	
 	
Hvad med mit rytternummer for 2017?	



	

For den kommende sæson 2017 vil du blive tildelt samme rytternummer 
(nummerplade) som i 2016, når du har tegnet konkurrencelicens for 2017. Undtaget 
er, såfremt du har skiftet klasse, feks. fra 16 år til Junior klasse. Dit nummer vil blive 
tildelt i din profil under feltet ”Rygnr.” Nummeret er dit permanente nummer sålænge 
du kører BMX med konkurrencelicens, og vil kun blive ændret ved evt. skift af klasse. 
Rytternummeret udstedes af UEC (og kan anvendes ved European Cup samt EM 
også), og vil blive tildelt din profil seneste 10 dage efter du har tegnet licens. Det er 
vores repræsentant i Teknisk Kommission, Brian Schmidt, der håndtere denne del for 
danske BMX ryttere. Du kan altid finde dit nummer på DCUs licensliste 
(http://ny.cyklingdanmark.dk/medlem/licens/licensliste.html). Har du tegnet en 
motionslicens, vil du også blive tildelt et rytternummer. Nummeret er dog kun gyldigt 
i Danmark.	
 	
Jeg har optjent placeringsnummer i 2016 – må jeg køre med det?	
Blev man i 2016 placeret mellem nummer 1 til 8 i enten VM, EM, DM, SM, JM eller 
samlet i National Cup, så har man optjent et placeringsnummer, som man må vælge 
at køre med i Danmark (VM og EM optjent nummer er international nummer og 
anvendes ligeledes af UEC, se ovenstående). Dit optjente nummer vil fremgår af en 
liste der offientliggøres i løbet af februar måned, ligesom den sendes til løbsudvalget 
for National Cup. Ønsker du at køre med dit optjente nummer i Danmark, påhviler 
det dig selv som rytter at meddele dette til beregnerne for et pågældende løb. Det er 
ikke muligt selv at ændre dit nummer i din DCU profil, ej heller ved online tilmelding 
til løb, dog kan du angive evt. ændring i bemærkningsfelt. Husk at det kun er dig 
som rytter, der er ansvarlig for, at dit nummer på cyklen stemmer overens med dit 
faktiske nummer du er tilmeldt med. Vi forsøger at arbejde for en løsning med DCU 
hvor man allerede ved tilmelding kan værlge mellem rytternummer og optjent 
nummer, men indtil da, er ovenstående gældende. 
 	
Styr på licens og rytternummer, hvad med min Mylaps transponder?	
Skal du deltage i løb i 2017 hvor Mylaps transponder er påkrævet (National Cup og 
DM, evt. distriktsmesterskaber), skal du huske at tilkøb denne. Det kan du gøre i 
DCUs online shop. Har du allerede en Mylaps transponder, skal du huske at tjekke, at 
der er gyldig subscription (garanti/support) på den. Årlig gentegning af dette kan 
ligeledes bestille online, direkte hos mylaps.com. Evt. leje af transponder vil fremgå 
af Technical Guides, såfremt dette bliver en mulighed.	
 	
Nummerplade, min trøje og hjelm?	
For 2017 gælder det fortsat, at deltager du som pige i en expert (drengeklasse) skal 
du stille op med gul baggrund og ”P” foran dit nummer, såfremt der er sammenfald 
med andet expertnummer. Som udgangspunkt må du forvente at skulle anvende to 
nummerplader, såfremt du deltager i en anden klasse i Danmark end den UCI 
bestemte klasse internationalt.	
For 2017 er der fra UCIs side også præciseret (med effekt i dansk reglement), at kun 
ryttere i kategorien Championship (Elite og Junior) må kører med ærme(venstre) 
udformet som Dannebrog. Kun Championship Elite ryttere (19 år+) må (og skal) 
have trykt deres permanente nummer bag på trøjen.	



	

For 2017 vil hjelme med en fast anordning til kamera påsætning ikke blive godkendt. 
Uanset hvordan disse er monteret og i hvilket materiale de er lavet af. Det er tilladt 
at have velcro tape og andet klistermærke på hjelmen, om end at vi opfordrer til at 
tjekke producentens sikkerhedsforskrifter. 	
 	
Specifik til klubberne/løbsarrangører	
Ved afholdelse af et løb eller løbsserie, påhviler det løbsarrangøreren at udarbejde og 
få godkendt en Technical Guide. En Technical Guide vil gælde for enten et løb eller 
for en hel løbsserie, og kan gælde som invitation til det pågældende løb også. Dog 
opfordrers den arrangerende klub af løbet eller løbsafdeling, at udsender en 
invitation, hvor praktiske deltaljer som parkering, evt. overnatning samt andre 
relevante informationer for arrangementet fremgår.  
 
Technical Guide skal fremsendes til godkendelse i BMX Udvalget med kopi til Teknisk 
Kommission, seneste 5 uger før løbets eller første afdelings afvikling (undtaget er 1. 
afdeling af Midtjysk Cup 2017). BMX Udvalget/Teknisk Kommission forbeholder sig 
retten til at gøre indsigelser inden for en uge, ellers betragtes Technical Guide som 
godkendt. Først når Technical Guide er godkendt, åbnes der for tilmelding. Er 
Technical Guide ikke BMX Udvalget og Teknisk Kommission i hænde senest 3 uger før 
løbets ellers første afdelings afvikling, kan løbet blevet taget af DCUs 
aktivitetskalender uden yderligere varsel eller grund.  
	
Reglement 2017	
Pt. arbejdes der på at få tilrettelser fra UCI ind i vores reglement, ligesom 
reglementet skal over som afsnit i DCUs love og regler. Det forventes at BMX 
reglementet for 2017 er klart senest 1. marts 2017. Indtil da er reglementet for 2016 
gældende. Skulle der være spørgsmål i forhold til reglementet kan disse rettes til 
distriktets kommissærudvalg eller Teknisk Kommission, hvor Brian Schmidt er 
repræsenteret for BMX disciplinen. 
 
 


