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Racerapport fra BMX EM 2017 Bordeaux challenge 
 

Fredag den 14. juli skulle de danske cruisere i ilden ved dette års EM i BMX. 

 

Cruiser klasserne var pakket med rigtig mange dygtige kørere og de fem danskere, der deltog skulle 

køre deres allerbedste for at følge med. Danmark havde følgende kørere til start: 

 

Michelle Gade  women 7-29år (1/2 finale)  

Silje Juel Rubæk  women 30+ (finale #8) 

Liz Berry Østergaard  women 30+ (1/2 finale)  

Mikkel Skytte  men 30-39 (1/2 finale) 

Niels Østergaard  men 45+ (1/4 finale) 

 

Silje tog den hele vejen til finalen, hvor hun lå godt til, men styrtede desværre i andet sving og 

endte på 8. pladsen.  

 

Lørdag den 15. juli skulle de yngste kørere fra blok 1 ud på den meget tekniske bane i Bordeaux. 

Danmark havde 13 kørere til start: 

 

Luca Taj   drenge 7 år (finale#8)  

Felix Peetz Høgh  drenge 7 år (1/2 finale) 

William T. Boel  drenge 8 år (1/4 finale)  

Asger Aggergaard  drenge 9 år (indledende)  

Jeppe Kejlstrup drenge 9 år (1/2 finale) 

William Garner drenge 9 år (1/8 finale)  

Rasmus Hjortflod drenge 9 år (indledende) 

Lydia B. Østergaard piger 10 år (1/4 finale) 

Rasmus R. Simonsen drenge 10 år (1/8 finale) 

Vallads S. Pedersen drenge 10 år (1/8 finale) 

Kasper B. Mikkelsen drenge 10 år (indledende) 

Bolette Schluter piger 11 år (indledende) 

Marcus Leimberg drenge 11år (1/2 finale) 

 

I blok 1 blev der kørt stærkere end mange af danskerne er vant til. Der blev kæmpet hårdt af alle 

deltagende kørere og den tekniske bane i Bordeaux, gjorde sit til at udfordre de unge talenter. 

Det blev til en finale til Danmark, da Luca kørte sig til finalen, der desværre endte med et styrt i 

første sving og han endte på 8 pladsen. 

 

Søndag var det den ældste gruppe af challenge, der skulle i aktion.  

Danmark havde 29 kørere til start i challenge blok 2: 

 

Mikkala Garner  piger 12 år (indledende) 

Sille Mikkelsen  piger 12 år (finale #5) 

Sille Sloth Rasmussen  piger 12 år 1/4 finale) 

Tobias Møllbak drenge 12 år (1/8 finale) 

Mike Poulsen drenge 12 år (indledende) 

Mads Hjortflod  drenge 12 år (indledende) 

Hjalte Bech Feldt  drenge 12 år (finale #3) 

Nanna E. Jensen piger 13 år (1/4 finale) 
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Jacob Nielsen  drenge 13 år (indledende) 

Malthe D. J. Jensen drenge 13 år (indledende) 

Phillip Brinkmann drenge 13 år (indledende) 

Emily B. Østergaard piger 14 år (indledende) 

Mia Christensen  piger 14 år (finale #2) 

Nichlas M. Nielsen drenge 14 år (1/4 finale) 

Tim Poulsen  drenge 14 år (1/8 finale) 

Victor Palne  drenge 14 år (1/8 finale) 

Malene Kejlstrup piger 15 år (finale #1) 

Simone L. Barasinski piger 15år (indledende) 

Bertram Strømberg drenge 15 år (indledende) 

Nils Korsgaard Boel drenge 15 år (1/8 finale) 

Rikke Balle  piger 16 år (1/2 finale) 

Jacob Sardag drenge 16 år (1/2 finale) 

Simon J. Højsgaard drenge 16 år (1/4 finale) 

Nicoline Madsen  women 17+ (1/4 finale) 

Lau Christensen men 17-24 år (1/8 finale) 

Martin B. Christensen men 17-24 år (1/4 finale) 

Lucas Hansen men 17-24 år (indledende) 

Theis T. Nordkvist men 25-29 år (indledende) 

Mike Kaltoft  men 25-29 år (finale #5) 

 

I Blok 2 fik Danmark deres eneste Europamester for BMX cruisere. Malene Kejlstrup vandt finalen i 

sikker stil i piger 15 år. (Europamester for 2 år i træk). Danmark fik også en vice Europamester, da 

Mia Christensen kørte sig til en flot 2. plads i finalen i piger 14 år. Der var også podieplads til Hjalte 

Bech Feldt, der blev nummer 3 i drenge 12 år. 

Danskerne var også med i finalen i piger 12 år, hvor Sille Bundgaard Mikkelsen fik en flot 5. plads og 

i men 25- 29 var Danmark repræsenteret ved Mike Kaltoft, der kørte en 5. plads hjem i et felt af 

meget stærke kørere. 

 

Det ser godt ud for Danmark på challenge siden, der er en del store talenter på vej frem og nogle af 

de ’’gamle’’ viser, at de stadig kan være med helt fremme i europæisk BMX. 

 

Med 6 finaler, 6 ½ finaler, 9 ¼ finaler og 8 1/8 finaler, kan Danmark være meget stolte af deres 

indsats ved dette års Europamesterskab. 

 

Tusind tak til alle kørere og forældre for et fantastisk EM, det var en fornøjelse, at være holdleder. 

Særlig tak til Steen Barasinski, Per Poulsen, Jesper Madsen og Tom Christensen for at være 

assistenter. I gør mere end forventet. Derudover tak til Familien Garner for, at sørge for at vi have et 

ekstra Danmarks-telt med. 

 

God sommer til alle.  

Mvh. 

 

Jesper (MOTO) Simonsen 

Holdleder Challenge Danmark 


