Referat fra BMX udvalgs møde den 12/9 2017.
Deltagere: Hans Storm (HS), Silje Rubæk (SR), Marie Schilling (MS), Per Poulsen (PP) og
Thomas Christensen (TC).
Afbud: Torben Ugleholdt (TU).
1. Modtagne reglements ændringer. Se bilag 1, 2, 3, 4 og 5. (SR)
BMX udvalget har modtaget en række forslag til reglementsændringer, jf. bilag 1-3.
Overordnet set, så mangler nogle af forslagene præcise referencer til reglementet samt
begrundelse for forslagene - som de skal for at kunne indstilles til DCUs bestyrelse.
BMX udvalget gennemgår alle de indkomne forslag, samler dem og laver en indstilling med
relevante og mulige forslag til DCUs bestyrelse.
Nogle af punkterne i de indkomne forslag, henhører ikke under reglementsændringer.
Fsva. ensartethed blandt kommisærerne, så vil BMX udvalget henstille til at TK tager en snak
med alle kommisærerne med henblik på at sikre en ensartethed i kommisærernes afgørelser.
Fsva. forslaget om at kunne lave et klubholdlederlicens i stedet for de almindelige
holdlederlicenser, der mener BMX udvalget ikke at dette er muligt, men vil dog forespørge
DCU om mulighederne for at lave et sådant klubholdlederlicens.
2. Teams i BMX. Udarbejd oplæg til DCU’s bestyrelse. (HS)
Den 5. Maj 2017 havde DCUs bestyrelse et møde, hvor der i referatet står, at teamprisen er kr.
20.000 for alle teams. Det skal dog præciseres at der her KUN er tale om UCI teams. Dette er
således ikke den endeligt besluttede pris for danske BMX teams
Der er ikke endnu besluttet en nærmere definition af teams. BMX udvalget vil derfor
udarbejde en definition på et BMX team som BMX udvalget ser det, og sende denne til DCUS
bestyrelsen med henblik på at finde en fornuftig løsning.
3. Udtagelses krav til EM/VM (TC) Se bilag 7 for oprindeligt forslag fra CMP
I referatet fra sidste møde i BMX udvalget, der blev der foreslået en række udtagelseskrav for
danske challengerytteres deltagelse i Verdensmesterskabet og Europamesterskabet. Det
fastslås dog, at der kun er tale om et forslag, og der IKKE endeligt er besluttet noget.
Det fastslås endvidere også, at såfremt der indføres udtagelseskrav, så vil disse KUN gælde til
Europamesterskabet og Verdensmesterskabet og IKKE andre europæiske løb som Europa
Cuppen.
BMX udvalget vil arbejde videre med en kvalifikationsmodel for eventuelle udtagelseskrav.
Til dette vil der bl.a. blive set på forslaget fra CMP/Anette Tesche (bilag 7) som blev fremlagt
på et klublederseminar i 2014. Derudover vil det være relevant at se på
kvalifikationsmodeller i andre lande som f.eks. Holland, Belgien etc.
I forlængelse af forslaget om kvalifikationskrav til EM og VM, der kunne man se på
mulighederne for at gøre Danmarksmesterskabet mere interessant. Der er bl.a. indkommet
forslag om en trøje eller nummerplade til alle danmarksmestre. HS undersøger nærmere om
der er begrænsninger der skal tages forbehold for hvis man ønsker at indføre dette.

4. Pige klasserne: forslag om at der kun skal 3 til at åbne en pige klasse i stedet for 5.(PP)
Punktet overgår til forslag til reglementsændringer – se bilag.
5. Seedning efter indledende point i stedet for tiden i 3. heat, og kun bruge tiden i 3 heat ved a
point i efter 3 heat. (PP).
Punktet overgår til forslag til reglementsændringer – se bilag.
6. Dm/NC/JM/SM Nummer som i 2016, da nummer sammenfald med EC ikke eksistere mere
efter de danske ryttere har fået 700 nummer nu. (PP)
Det bemærkes at ifølge det gældende reglement, der bibeholdes numre fra
Danmarksmesterskab (1-8) og National Cup (11-18). Således kan ryttere der har optjent
numre i 2017 ved DM og NC godt køre med disse i 2018.
BMX udvalget ønsker at genindføre JM og SM numre gældende allerede for 2018. Derudover
ønskes det, at der er mulighed for valgfrihed imellem hvilket af numrene der ønskes at bruges,
således at ryttere gerne må bruge deres NC nummer, selvom de har optjent et DM nummer.
Dette medtages i forslaget til reglementsændringer.
Baggrunden herfor er ønsket blandt ryttere om at optjene disse numre, samt udmeldinger fra
flere beregnere om, at det ikke er noget problem at bruge disse numre.
Det præciseres dog, at vi KUN kan genindføre disse numre, hvis det godkendes af DCUs
bestyrelse.
7. Brian Schmidt og mandat til arbejdet i TK samt database arbejde med nummertildeling.
Brian Schmidt har ønsket et mandat fra det nye BMX udvalg til hans arbejde i TK og med
nummertildeling.
BMX udvalget giver hermed Brian Schmidt mandat til at arbejde i TK samt hans arbejde med
nummertildeling.
BMX-udvalget opfordrer dog til, at der findes flere der ønsker at deltage i dette arbejde, så
funktionen ikke er så sårbar. Gerne fra Jylland. Så hvis der er nogen der ønsker at deltage i
dette arbejde fremadrettet, så må man gerne melde tilbage til BMX-udvalget på
bmxudvalg@danskbmx.dk
8. Målsætningen med Dansk BMX: (TC).
BMX udvalg skal forsøge at komme med et forslag til, hvad det er målsætningen er for Dansk
BMX - en definition på Dansk BMX.
Fokuspunkter kunne f.eks. være deltagerantallet til DM der har været faldende i de seneste 4
år. Hvordan ændrer vi denne kurve?
Punktet udsættes til der er afholdt et møde med Jens-Erik Majlund, Niklas og Klaus mhp. på
deres tanker for talentudvikling og en rød tråd.
9. Fastholdelse og nye medlemmer i Dansk BMX: (TC).
Se ovenstående punkt.
10. Øst – Vest Talentmesterskab i vinterperioden i Feldborghallen. (Forslag fra Anders, se
bilag 6).

Udsættes til næste møde.
11. Klubleder seminar i nov.
Udsættes til næste møde.
12. Ny mødedato.
Næste møde afholdes den 8. oktober 2017. Heldagsmøde.
13. Diverse.
Torben Ugleholdt har valgt at stoppe i udvalget, da han har svært ved at finde tiden til at
deltage. Der skal derfor findes et nyt medlem for Sjælland. BMX udvalget kontakter DCU mhp.
at opstarte en ansøgningsprocedure.
/ Referent SR
Bilag på de følgende sider

Bilag 1
Tina B. Gylling <tina.b.gylling@gmail.com> 10. september 2017 kl. 09.36
Til: bmxudvalg@danskbmx.dk
Kære Udvalg
På fællesmødes for formændene i Vest afholdtlørdag aften i Haderslev, har vi flg.
ændringer/fremhævelser, omkring Sportslige regler:
•
•
•
•
•
•

•
•

Det skal være tilladt at køre med regnjakke i tilfælde af regnvejr
Kommissærerne skal være ens i deres bedømmelse uanset alder
Forældre skal have lov til at hjælpe de mindste klasser på gaten
o Starter/starthjælper skal smide forældrene af gaten straks den er gået, hvis de
ikke selv kan finde ud af at komme ned straks
Holdlederlicens afskaffes og laves i stedet til en klublicens. På den måde kan klubberne
købe f.eks. 3
licenser men selv vælge, hvem der skal bruge dem til de pågældende løb
o Holdleder indskrives altid til løb og hvis en anden pludselig agerer holdleder
skal klubben straffes
Ingen nedre aldersgrænse for deltagelse i danske løb
o Nuværende løbsgrupper bibeholdes
o Køreren skal selv kunne køre banen rundt
o Køreren skal stå i parc fermé mm. på lige fod med alle andre
Kapitel 14, §3.7
o Kørerne skal ikke melde ankomst til beregnere men til holdlederen
I forbindelse med træning skal enkelte baner i parc fermé forbeholdes de små kørere

Med venlig hilsen
Formand for Feldborg BMX
Tina Boman Gylling
Tusbækvej 34, Feldborg
7540 Haderup
Mobil: +45 5152 3858
Mail: tina.b.gylling@gmail.com

Bilag 2 – Falcon BMX forslag
Forslag til ændringer i DCU Sportslige Regler
I henhold til DCU Sportslige Regler skal forslag til ændringer fremsendes til de grenspecifikke
udvalg (i dette tilfælde BMX Udvalget) som vil indstille til DCU regelændringer senest 1.
oktober. Nedenstående skal derfor ses som forslag fra undertegnede som mener jeg BMX
Udvalget bør overveje at indstille ændringer til. Ved i øvrigt at Løbsudvalgene Nationalt og
Distrikt Øst også overvejer at fremsende fælles forslag til ændringer.
Generelt
Generelt er der en del problematiske ting i opbygningen af de nuværende DCU Sportslige
Regler, hvor grenspecifikke bestemmelser står anført i generelle bestemmelser gældende for
alle sportsgrenene.
1. Kapitel 3 – Generelle bestemmelser
Kapitlet afspejler i sin nuværende form desværre DCUs problemer med at agere som et
multisportsforbund. I kapitlet er der mange referencer til lokale regler indenfor de
oprindelige DCU sportsgrene. Nogle af disse er sågar direkte i modstrid almen praksis i BMX.
Udvalgte eksempler:
7.6 Ved deltagelse i arrangementer i udlandet - grænseområder op til 100 km undtaget – skal
DCU’s kontor underrettes senest 1 uge før arrangementets start og skriftlig tilladelse udstedes
jf. 1.23. 9.6 Til løb på UCI’s kalender må kun deltage hold, ikke enkeltryttere. Minimumskrav
er 5 tilmeldte udenlandske hold.
2. Kapitel 7 – Cyklens konstruktion
Kapitlet afspejler i sin nuværende form igen desværre DCUs problem som manglende ageren
som multisportsforbund. Kapitlet er grenspecifikt og bør derfor flyttes til de(n) enkelte
sportsgrene. Der refereres kun svagt til at BMX Race ikke er gældende for kapitlet.
3. Kapitel 8 § 8 og § 9 – Afgørelse og sanktioner, Pace & Servicevogn
Paragrafferne er grenspecifikke og bør derfor flyttes til den aktuelle sportsgren.
BMX Race specifikt (nuværende kap. 14)
Udover ovenstående til de generelle bestemmelser, har jeg følgende input til de
grenspecifikke BMX regler i kapitel 14 – BMX Race.
Som aktivt deltagende i løbsudvalg på både distrikts- og nationalt niveau, oplever jeg at det
nuværende reglement er meget restriktivt og i nogen grad umuliggøre det for udvalgene at
lave løbs- og præmieklasser som tilgodeser de aktuelle sportslige hensyn som der måtte være.
Dette så jeg gerne lempet til de kommende løbssæsoner.
Af konkrete eksempler i denne sammenhæng er muligheden for…

- at definere at piger og drenge konkurrere/præmieres i samlet klasse (ex. mix 6
år, hvor der er meget få piger og kønsforskellene er minimale). Det er blevet
afvist i år, men kan ikke se en paragraf som modsætter sig dette. Så det kunne
være fint med en præcisering af at det vil være lovligt, ligesom sammenlægning
af pige/drenge klasse bør være muligt fremfor at skulle sammenlægge op til 4
pigeklasser.
- at gøre det muligt for Cruisere at deltage i Challenge 20” klasser (ex. gøre det
muligt at 16 årig som indser at BMX Elite ikke er fremtiden kan skifte til Cruiser,
men alligevel fortsætte med at konkurrer imod hans/hendes aldersklasse) (§ 2.94)
- at fjerne definitionskrav omkring klasser der SKAL åbnes til mesterskaber DM,
SM og JM. Eller som minimum anfører et vist antal tegnede licenser før en klasse
åbnes til mesterskaber (§ 2.9-2 & kap. 15)
Yderligere forslag til ændring er følgende:
1. Nummerplader og optjente numre (§ 5.12 og 5.13)
Rygnumre og optjente numre har i år været et mareridt ved løb, da DCUs system ikke
understøtter variabel brug af numre fra løb til løb. Desuden er der mange
nummersammenfald grundet forskellige måder at sammenlægge klasser til de forskellige løb.
Derfor indstilles der til at der ændres praksis til følgende…
- Optjente nummer skal anvendes ved deltagelse af optjent licensklasse. Hvis
man deltage ianden licensklasse (=aktivt har flyttet klasse eller er skiftet fra ex.
17-29 til 30+) må optjent nummer ikke anvendes, men i stedet for skal der
anvendes alm. rygnummer.
- Optjente numre synliggøres mere hvor de er optjent (WC = W1-8, EC = E1-8,
DKC = DK1-8)
- Hvis distrikterne ønsker at anvende yderligere optjente Distriktsnumre kan
dette defineres, men er kun gældende ved Distriktsløb.
- National Cup numre (nuværende 11-18 afskaffes, således at det kun er muligt at
optjene nummer ved mesterskaber = almen praksis i BMX verden).
- Øvrige rygnumre defineres som sidste 3 cifre i UCI-ID. Ved manglende UCI-ID
anvendes DCU licensnummer (ex. Motionslicensryttere).
2. Revidering af § 8.4-7 og 8.5-3 (tilrettelæggelse af distrikts & træningsløb)
Som det er nu må distriktsløb og træningsløb ikke afholdes på samme dato som internationale
eller nationale løb. Dette er specielt uhensigtsmæssigt i foråret hvor den internationale
kalender historisk har været meget presset (hvilket også er gældende for 2018). Det indstilles
derfor til at distriktsløb og træningsløb ikke længere skal tage hensyn til den internationale
UCI kalender. Eksempelvis bør det være en mulighed at lægge et challenges-distriktsløb næste
år samtidig med UCI World Cup SX i Papendal.
3. Afskaffelse eller flytning af § 8.6 afsnit vedr. pengepræmier til under 13 år
Delparagraf: Præmiering, herunder evt. pengepræmier. Pengepræmier kan tidligst optjenes i

klasserne 13 år og opefter. Dette bør ikke være en grenspecifik BMX regel. Enten bør reglen
afskaffes eller alternativt flyttes op til generelle bestemmelser angående alle sportsgrene
under DCU.
4. Tilpasning af § 11 Scrambled Motos (til UCI standard)
Med UCI’s opdatering af reglement for 2017 blev der lavet en UCI-standard for afvikling af
Scrambled Moto’s. Jeg mener at DCU som udgangspunkt bør følge UCI og derved også tilpasse
til denne nye standard.
I øvrigt kan jeg oplyse at BEM programmet understøtter UCI scrambled moto’s og at det
blandt andet SKAL køres af Eliten til Danmarksmesterskabet. BEM understøtter også
varianter af UCI således at det er muligt at kører med A-B finaler, 4. moto mv.. Det eneste ikke
understøttes er C-D finaler som har været anvendt i Sjællandscuppen.
5. Tilpasning af § 13 DCU Ranking system (til UCI standard)
For at gøre det muligt at lave ranking på tværs af løb (til eksempelvis udtagelse mv.) bør DCU
kigge på at tilpasse pointscalaerne på tværs af løb. Man kan med fordel tage udgangspunkt i
UCI Rulebook 2017 Annex 4 (selvom dette er lavet til Eliten).
6. Kapitel 15 Nationale Mesterskaber, § 4 begrænsninger
Som det er tilfældet for mange af de øvrige generelle bestemmelser indeholder kapitel 15
også en del grenspecifikke bestemmelser, hvoraf nogle er i modstrid med almen praksis i
BMX.
Eksempelvis kan nævnes §4 som definere at DM for eliten kun afholdes for minimum 5
tilmeldte i en klasse. Dette er ikke tilfældet for BMX, hvor det er normal praksis at slå
klasserne sammen til minimum 5 tilmeldte.
7. Kapitel 15 Nationale Mesterskaber, § 11 BMX Race
Følgende bør slettes: 11.5-2 Rejse- og opholdsudgifter for kommissærer og løbsberegner
afholdes af BMX udvalget. Det må være distrikt eller DCU som afholder disse omkostninger.

Bilag 3
Hej BMXudvalg
I forhold til jeres indhentning af forslag til regelændring, så bør I måske præcisere
nedenstående, i forhold til evt. klubber der måtte melde forslag ind. Jeg ved det er kort frist,
men den evt. manglende udmelding og præcisering omkring dette, må I diskutere med DCU.
Grunden til at jeg sender dette til jer er, at jeg ikke har set denne udmelding komme ud endnu,
hvorfor jeg grundet jeres deadline (i dag) mener det kan være relevant.
Med det sagt, så har jeg også et par kommentar at tilknytte til det arbejde der ligger forud.
1. Fint I ønsker det via udvalget, det mener jeg også er den rigtige vej. Men I skal være OBS på,
at der altså er mulighed for at sende direkte til distriktet også. Så evt. dobbelttjek med de
enkelte distrikter, om de har modtaget noget på BMX området.
2. TK mødes den 26. september, dette er for at vi kan diskutere vores forslag til ændringer og
sende disse ind også. Dette arbejde er mere ”generelt” i forhold til småfejl og ændringer, samt
præcisering af evt. §. For BMX området var processen, at BMX reglementet blev indsat som et
separat kapitel (14) i de sportslige regler. En kæmpe opgave at omskrive fra DMU til DCU, og
det skulle ud, hvilket blev presset til sidst. Det betød to ting.
a. Nogle henvisninger forsvandt eller blev ”forkerte” i sammenfletningen. Disse
vil naturligvis blive ekstra gennemgået ved gennemgangen herfra.
b. Flere BMX relateret regler er ikke helt i overensstemmelse med de generelle
regler. Det var og er TK bekendt med, hvorfor dette er et specielt fokus punkt fra
TKs side når vi mødes den 26. september. Om det er noget vi 100% kommer i
mål for 2018 ved jeg ikke.
Herfra har jeg et par forslag til ændring til jer i BMXudvalget, som jeg mener I bør diskutere og
fremsende forslag til ændring til. Det er omkring hvilke klasser I ønsker der skal åbnes ved
Mesterskaber. Ved årets DM blev der givet dispensation for klasserne, gennemlæsning af
klasser der åbnes ved SM og JMF er forskellige. SM overholder reglementet, JMF gør ikke. Det
bør være ens. Jeg valgte sidste år at indføre mulighed for at åbne alle UCI klasser, med enighed
og godkendelse fra BMXudvalget. Det skete på baggrund af, at vi ville få flere vindere, hvilket
altid bør være positivt for sporten, klubberne og den enkelte udøver. Ligeledes ud fra at vi var
uklare omkring regelændringsprocessen som vi så møder nu, her antog vi at det ville være
”lettere” at fjerne nogle klasser end tilføje klasser. Men som nævnt, BMXudvalgets ønske om
hvilke klasser vi kører mesterskaber i er ønsket. Skulle jeg foreslår en ændring på dette punkt,
som jeg også personligt vil kunne stå inde for, så forslag jeg:
Nuværende ”§15 Oversigt over licensklasser – Følgende klasser er gældende for BMX Race”
ændres til:
§15 Oversigt over licensklasser
Følgende klasser er gældende for BMX Race. Licensklasserne vil altid følge UCIs licensklasser
og justeres herefter. Ved Mesterskaber, defineret som Danmarksmesterskab,

SjællandsMesterskab og Jysk-Fynsk Mesterskab, vil der blive åbnet for de samme klasser, som
UEC åbner for ved EuropaMesterskabet samme år.
Begrundelse for ændringen: Ved at opdatere licensklasse formulering sikrer vi for Dansk
BMX, at det altid er muligt at deltage ved et evt. VM i samme licensklasse som nu engang
findes i UCI. Ved at følge UECs klasser ved Mesterskaber, skaber vi synergi i forhold til vores
confederation og de klasser som de har valgt ud fra UCIs licensklasser at åbne. Sidst så sikres
at de to distrikter åbner klasser ved SM/JFM som er lig med DM/EM = rød tråd og mening.
Mit andet forslag er baseret på Kapitel 15, §11.1: ”DM for BMX Race afholdes over en dag,
første weekend i juli” udgår helt og i stedet ændres § 11.2 og 11.3 til følgende:
11.2 For BMX championship licenskategorierne gælder det, at de betragtes som officielle DCU
DM klasser, der køres efter UCIs reglement, og afvikles første weekend i juli, som et
selvstændigt endags løb (lørdag) i sammenfald med en National Cup.
11.3 For BMX challenge licenskategorierne gælder det, at der køres efter DCU’s Sportslige
Regler, herunder Technical Guide for DM, udarbejdet af BMX udvalget og godkendt af DCU
Teknisk Kommission, og afvikles sidste weekend i september som et endags løb (lørdag).
Begrundelse for ændringen: UCI har reserveret første weekend i juli i deres kalender, således
de nationale forbund altid ved, at det vil være det rigtige tidspunkt at holde dette mesterskab
på i forhold til championship sæsonplanlægning, ligesom det normalt vil være sådan at DM så
afvikles før EM og VM (i 2018 er der vendt op og ned på dette). Men for challenge er det lidt
anderledes, specielt hvis man arbejder hen mod evt. begrænsning i deltagelsen ved EM/VM
for disse. Her er det for flere DM der er topmålet for sæsonen, og i mange andre
discipliner ligges DM som det sidste på en sæson. Det har det tidligere gjort i BMX Race også,
hvor championship så kørte for sig selv i juli. Ved at kombinere en National Cup med
Championship Mesterskabet, så vil der være mulighed for, at de unge mennesker kan se deres
forbilleder på dansk grund fortsat. Ja det vil betyder 6-12 heat yderligere i en national cup
lørdag, og måske vi også er så heldige af nogle af disse ryttere blive og kører med
søndag ved national cup. Samtidig vil challengerytterne kunne slutte deres sæson med det DM
som er et mål for dem, og dermed også have noget ”betydningsfuldt” at kører for om efteråret.
Sidst vil resultatet af dette DM måske kunne bruges som en del af en evt. udtagelse til EM/VM
året efter.
Sidst vil jeg gøre OBS på at punkt §11.5 er tiltænkt at udgår helt i forbindelse med
gennemgang reglementet, da dette punkt i forvejen er omfattet af Kap. 15 §2.5
Venlig hilsen / Best Regards,
Brian Schmidt
UCI National Elite Commissaire
Medlem, DCU Teknisk Kommission
Mail: brian.schmidt@danskbmx.dk

Bilag 4
Se PDF

Bilag 5

Forslag til ændringer i DCU Sportslige Regler
I henhold til DCU Sportslige Regler skal forslag til ændringer fremsendes til de grenspecifikke
udvalg (i dette tilfælde BMX Udvalget) som vil indstille til DCU regelændringer senest 1.
oktober. Nedenstående skal derfor ses som forslag fra undertegnede som mener jeg BMX
Udvalget bør overveje at indstille ændringer til. Ved i øvrigt at Løbsudvalgene Nationalt og
Distrikt Øst også overvejer at fremsende fælles forslag til ændringer.

Generelt
Generelt er der en del problematiske ting i opbygningen af de nuværende DCU Sportslige
Regler, hvor grenspecifikke bestemmelser står anført i generelle bestemmelser gældende for
alle sportsgrenene.
1. Kapitel 3 – Generelle bestemmelser
Kapitlet afspejler i sin nuværende form desværre DCUs problemer med at agere som et
multi-sportsforbund. I kapitlet er der mange referencer til lokale regler indenfor de
oprindelige DCU sportsgrene. Nogle af disse er sågar direkte i modstrid almen praksis i
BMX.
Udvalgte eksempler:
7.6 Ved deltagelse i arrangementer i udlandet - grænseområder op til 100 km undtaget
– skal DCU’s kontor underrettes senest 1 uge før arrangementets start og skriftlig
tilladelse udstedes jf. 1.23.
9.6 Til løb på UCI’s kalender må kun deltage hold, ikke enkeltryttere. Minimumskrav er
5 tilmeldte udenlandske hold.
2. Kapitel 7 – Cyklens konstruktion
Kapitlet afspejler i sin nuværende form igen desværre DCUs problem som manglende
ageren som multisportsforbund. Kapitlet er grenspecifikt og bør derfor flyttes til de(n)
enkelte sportsgrene. Der refereres kun svagt til at BMX Race ikke er gældende for kapitlet.
3. Kapitel 8 § 8 og § 9 – Afgørelse og sanktioner, Pace & Servicevogn
Paragrafferne er grenspecifikke og bør derfor flyttes til den aktuelle sportsgren.

BMX Race specifikt (nuværende kap. 14)
Udover ovenstående til de generelle bestemmelser, har jeg følgende input til de grenspecifikke
BMX regler i kapitel 14 – BMX Race.
Som aktivt deltagende i løbsudvalg på både distrikts- og nationalt niveau, oplever jeg at det
nuværende reglement er meget restriktivt og i nogen grad umuliggøre det for udvalgene at lave
løbs- og præmieklasser som tilgodeser de aktuelle sportslige hensyn som der måtte være. Dette så

jeg gerne lempet til de kommende løbssæsoner.
Af konkrete eksempler i denne sammenhæng er muligheden for…
- at definere at piger og drenge konkurrere/præmieres i samlet klasse (ex. mix 6 år, hvor der
er meget få piger og kønsforskellene er minimale). Det er blevet afvist i år, men kan ikke se
en paragraf som modsætter sig dette. Så det kunne være fint med en præcisering af at det
vil være lovligt, ligesom sammenlægning af pige/drenge klasse bør være muligt fremfor at
skulle sammenlægge op til 4 pigeklasser.
- at gøre det muligt for Cruisere at deltage i Challenge 20” klasser (ex. gøre det muligt at 16
årig som indser at BMX Elite ikke er fremtiden kan skifte til Cruiser, men alligevel fortsætte
med at konkurrer imod hans/hendes aldersklasse) (§ 2.9-4)
- at fjerne definitionskrav omkring klasser der SKAL åbnes til mesterskaber DM, SM og JM.
Eller som minimum anfører et vist antal tegnede licenser før en klasse åbnes til
mesterskaber (§ 2.9-2 & kap. 15)
Yderligere forslag til ændring er følgende:
1. Nummerplader og optjente numre (§ 5.12 og 5.13)
Rygnumre og optjente numre har i år været et mareridt ved løb, da DCUs system ikke
understøtter variabel brug af numre fra løb til løb. Desuden er der mange
nummersammenfald grundet forskellige måder at sammenlægge klasser til de forskellige
løb. Derfor indstilles der til at der ændres praksis til følgende…
- Optjente nummer skal anvendes ved deltagelse af optjent licensklasse. Hvis man
deltage i anden licensklasse (=aktivt har flyttet klasse eller er skiftet fra ex. 17-29 til
30+) må optjent nummer ikke anvendes, men i stedet for skal der anvendes alm.
rygnummer.
- Optjente numre synliggøres mere hvor de er optjent (WC = W1-8, EC = E1-8, DKC =
DK1-8)
- Hvis distrikterne ønsker at anvende yderligere optjente Distriktsnumre kan dette
defineres, men er kun gældende ved Distriktsløb.
- National Cup numre (nuværende 11-18 afskaffes, således at det kun er muligt at
optjene nummer ved mesterskaber = almen praksis i BMX verden).
- Øvrige rygnumre defineres som sidste 3 cifre i UCI-ID. Ved manglende UCI-ID
anvendes DCU licensnummer (ex. Motionslicensryttere).
2. Revidering af § 8.4-7 og 8.5-3 (tilrettelæggelse af distrikts & træningsløb)
Som det er nu må distriktsløb og træningsløb ikke afholdes på samme dato som
internationale- eller nationale løb. Dette er specielt uhensigtsmæssigt i foråret hvor den
internationale kalender historisk har været meget presset (hvilket også er gældende for
2018). Det indstilles derfor til at distriktsløb og træningsløb ikke længere skal tage hensyn
til den internationale UCI kalender.
Eksempelvis bør det være en mulighed at lægge et challenges-distriktsløb næste år

samtidig med UCI World Cup SX i Papendal.
3. Afskaffelse eller flytning af § 8.6 afsnit vedr. pengepræmier til under 13 år
Delparagraf: Præmiering, herunder evt. pengepræmier. Pengepræmier kan tidligst
optjenes i klasserne 13 år og opefter.
Dette bør ikke være en grenspecifik BMX regel. Enten bør reglen afskaffes eller alternativt
flyttes op til generelle bestemmelser angående alle sportsgrene under DCU.
4. Tilpasning af § 11 Scrambled Motos (til UCI standard)
Med UCI’s opdatering af reglement for 2017 blev der lavet en UCI-standard for afvikling af
Scrambled Moto’s. Jeg mener at DCU som udgangspunkt bør følge UCI og derved også
tilpasse til denne nye standard.
I øvrigt kan jeg oplyse at BEM programmet understøtter UCI scrambled moto’s og at det
blandt andet SKAL køres af Eliten til Danmarksmesterskabet. BEM understøtter også
varianter af UCI således at det er muligt at kører med A-B finaler, 4. moto mv.. Det eneste
ikke understøttes er C-D finaler som har været anvendt i Sjællandscuppen.
5. Tilpasning af § 13 DCU Ranking system (til UCI standard)
For at gøre det muligt at lave ranking på tværs af løb (til eksempelvis udtagelse mv.) bør
DCU kigge på at tilpasse pointscalaerne på tværs af løb. Man kan med fordel tage
udgangspunkt i UCI Rulebook 2017 Annex 4 (selvom dette er lavet til Eliten).
6. Kapitel 15 Nationale Mesterskaber, § 4 begrænsninger
Som det er tilfældet for mange af de øvrige generelle bestemmelser indeholder kapitel
15 også en del grenspecifikke bestemmelser, hvoraf nogle er i modstrid med almen
praksis i BMX.
Eksempelvis kan nævnes §4 som definere at DM for eliten kun afholdes for minimum 5
tilmeldte i en klasse. Dette er ikke tilfældet for BMX, hvor det er normal praksis at slå
klasserne sammen til minimum 5 tilmeldte.
7. Kapitel 15 Nationale Mesterskaber, § 11 BMX Race
Følgende bør slettes: 11.5-2 Rejse- og opholdsudgifter for kommissærer og løbsberegner
afholdes af BMX udvalget. Det må være distrikt eller DCU som afholder disse
omkostninger.

Bilag 6
Forslag: Øst-Vest Talent Mesterskaber
Anders Saabye <anders.saabye@gmail.com> 20. juli 2017 kl. 21.21
Til: bmxudvalg@danskbmx.dk
Kære BMX Udvalg
Jeg vil gerne foreslå at der etableres et Øst-Vest Talent Mesterskab henover vinteren i Feldborg Hallen.
Idéen er at samle de 4 bedste drenge og 2 bedste piger i hver årgang fra henholdsvis Distrikt Øst og
Distrikt Vest.
Disse udvalgte talenter konkurrere så over weekenden på et Øst og et Vest hold. Ind imellem
konkurrencerne kan der så lægges træningspas ind af Talent-koordinator Niklas Lausten. Formålet
skulle både være at konkurrence imellem Øst/Vest, men også at samle talenterne til en fælles session.
Betaling vil delvist være brugerbetaling og delvist "sponsoreret" af DCU eller Distrikterne.
Som jeg ser det vil der være udgifter til halleje, forplejning og pokaler. Desuden kunne man eventuelt
overveje at få lavet en Øst og en Vest køretrøje for at signalere fællesskab og konkurrencens fokus.
Forældrene må dække poster af som beregner, officials, kommisær og hvad der ellers skulle være brug
for. Niklas' tid, går jeg ud fra, betales af forbundet i den rolle som han er udpeget til.
Forslag til tidsplan kunne være følgende:
Lørdag kl. 10-11: Træning Distrikt Vest (på tværs af årgange)
Lørdag kl. 11-12: Træning Distrikt Øst (på tværs af årgange)
Lørdag kl. 12-13: Frokost pause
Lørdag kl. 13-14: Time-Trial 10-12 årige (klasseopdelt i årgange og dreng/pige)
Lørdag kl. 14-15: Time-Trial 13-15 årige (klasseopdelt i årgange og dreng/pige)
Lørdag kl. 15-16: Pause
Lørdag kl. 16-18: Løb - enkelt årgange og opdelt dreng/pige (4 moto's og ingen finale)
Lørdag kl. 19-20: Aftensmda
Søndag kl. 09-10: Træning 10-12 årige (på tværs af Øst/Vest)
Søndag kl. 10-11: Træning 13-15 årige (på tværs af Øst/Vest)
Søndag kl. 11-13: Løb - dobbelt årgange og sammenlagt dreng/pige (3 moto's og finale)
Søndag kl. 13-14: Præmieoverrækkelse (erindrings pokal til alle, top 3 pokal på tværs af de tre løb og
en fælles
vandrepokal til Distriktet som vinder)
I nogle af de sessioner hvor rytterne ikke er på bane, kunne der eventuelt være indlæg omkring
vedligeholdelse af cykel, mental træning/fokus og kost. I givet fald vil man også skulle afsætte økonomi
til dette.
Jeg håber at I synes om idéen og at det er noget I vil arbejde videre med, således at vi kan få sat lidt
mere fokus på Talenterne i Dansk BMX.
Med venlig hilsen
Anders Saabye

Bilag 7

Nyt fra International koordinator
Debat ved klublederseminar
Kvalifikation til EM og VM:
• Ønsker Danmark kvalifikationskrav til EM og VM for challenger? hvis ja, hvilke?
• skal vi arbejde for fælles regler i hele Norden?
• skal NM f.eks kunne kvalificere til deltagelse i EM og VM?
• Hvilken holdning har DK (SK og/eller landstræner) til kvalifikation for eliten til EM, VM og worldcup?

Forslag fra Landstræner Christian Munk Poulsen:
Kun de 5 bedste i hver årgang kan stille til start i EM og VM.
Udvælgelse sker via point fra UCI C1 løb (for eksempel European League afdelinger).
En finale kunne give 5 point, en semi 4 point, en kvart 3 point, 1/8 2 point og1/16 1
point. Og ingen point hvis man ikke går videre fra de indledende.

