
 

Referat fra BMX udvalgs møde den 28/8 2017 
 

Deltagere: Hans Storm (HS), Silje Rubæk (SR), Marie Schilling (MS), Per Poulsen (PP) og Thomas 

Christensen (TC) 

Afbud: Torben Ugleholdt (TU)  

 

1. Reglements ændringer skal fremsendes til DCU inden 1/10. (SR) 

Proceduren er at forslag til ændringer indsendes til BMX udvalget som gennemgår forslag og 

sender til DCU. Fristen for at indsende indstillinger til regelændringer, er den 1. oktober 2017. 

BMX-udvalget kommer med en udmelding omkring forløbet på Facebook Dansk BMX og der 

sendes mail til klubformænd. BMX udvalget skal modtage ændringer fra klubformænd senest den 

11/9. Så der er mulighed for at gennemgå forslag til ændringer.  

 

2. DM B finaler, virker lidt ambivalent at kører en finale uden at køre for noget! (PP) 

Der indsendes et ønske til løbsudvalget + beregnerne om, at der køres om numre 9+10 som 

tidligere. Beregnerne kommer med svar på om beregner system kan håndtere dette.  

Det besluttes, at der laves en model hvor løbsudvalget trækkes tættere ind under BMX udvalget og 

der afholdes flere fælles møder. Den ”daglige drift” vil dog stadig blive styret af løbsudvalget.  

 

3. Pige klasserne forslag om at der kun skal 3 til at åbne en pige klasse i stedet for 5.(PP) 

Det besluttes at punkt 3, 4 og 5 fra dagsordenen som omhandler løbsafvikling tages på næste 

møde hvor løbsudvalget inviteres.  

 

4. 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) 

Det besluttes at punkt 3, 4 og 5 fra dagsordenen som omhandler løbsafvikling tages på næste 

møde hvor løbsudvalget inviteres. 

 

5. 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 besluttes at punkt 3, 4 og 5 fra dagsordenen som omhandler løbsafvikling tages på næste 

møde hvor løbsudvalget inviteres. 

 

6. Klubtrøjer, bør efter min mening ikke være et krav men en mulighed. (PP) 

Dette er en beslutning som er taget af DCU. Dette er en beslutning som ikke står til at blive ændret, 

da det er en del af hele fundamentet for DCU. Som tidligere udmeldt har vi nu fået dispensation, 

men der kommer krav om klubtrøjer og dette kommer til at ske i 2019. Der skal køres med 

klubtrøjer til konkurrence licens løb.  

 

7. Definerer et BMX hold (PP).  

BMX er ikke med i Pro Touren. Og der er mange “Hygge” hold i dansk BMX. Det er billigere at 

registrerer et UEC hold end et hold under DMU. (PP) 



 

(HS) informerer om, at der i øjeblikket arbejdes med DCU på at finde et rimeligt beløb for at 

registrere et BMX team. Der afholdes et fællesmøde med Jens Erik Majlund (sports chef DCU), 

Niklas Lausten og Klaus Bøgh. 

Der skal til dette møde, laves en definition på hvad et BMX team er over for DCU.  

 

8. Licens priser for cruisene, som er motionister. (PP) 

PP oplyser, at han mener licens priserne for cruiserne er for høje. HS oplyser, at den bliver svær at 

sælge til DCU at cruiser er motionister, når der er cruisere der har mulighed for at trække en 

medalje hjem til et mesterskabs løb (EM/ VM. Der opfordres til i stedet, at arbejde i klubberne med 

at lave en rabat ordning på kontingentet for forældre ryttere (model Bjerringbro).  

 

9. Regionstræning (PP) 

Der er ingen hindring for at der genetableres regionstræning i distrikterne igen. BMX udvalget vil 

undersøge interessen i klubberne for dette.  

 

10. Træner kurser, og en rød tråd i træningen, fra elite træningen ned til klubtræneren. (PP) 

Talent koordinator Niklas Lausten har ansvar for dette.  

DCU sports chef Jens Erik Majlund har sendt følgende omkring dette: Vi har lige lavet aftale med 

Niklas Laustsen som talentkoordinator. Han starter officielt pr. 1/9. En af hans opgaver bliver at 

udforme strategi for talentudviklingen og implementering heraf. Herunder vil han også arbejde 

med træneruddannelse for BMX. Vores træneruddannelse i DCU bygger på DIF Træner 1,2 

diplomtræner ITA. Imidlertid er der meget stor forskel mellem disciplinerne i, hvilket forløb de har. 

Den nuværende træneruddannelse henvender sig hovedsageligt til landevejstrænere. MTB 

uddannelsen er væsentlig kortere, og vi har fx ingen deciderer banetræneruddannelse. Hele 

træneruddannelsesområdet bliver analyseret i efteråret, hvor vores kraftcentertræner for bane 

Thomas Dalsted skal lave et 3 måneders projekt sammen med en medstuderende fra institut for 

idræt. Vi forventer, at denne analyse kan danne grundlag for en organisering af træneruddannelse 

for alle vores discipliner, som bygger på et fælles fundament med efterfølgende 

disciplinspecialisering. 

I denne udvikling af uddannelse for BMX vil både Niklas, men også BMX udvalget blive inddraget 

sammen med eventuelle andre kræfter i BMX sporten som har faglig baggrund for at bidrage.  

Det er et ønske fra BMX udvalget at der afholdes et årligt møde for klubtrænerne i klubberne.  

 

11. Nationstrøjer, var efter min mening ikke særligt kønne, og tænker måske post nord 

fyldte rigeligt, især hvis man kigger på prisen. (PP) 

DCU bruger en tøj sponsor parentini. BMX udvalget går i dialog med DCU omkring hvad vi kan 

gøre fremadrettet i forhold til design og model. Dog skal vi være opmærksomme på, at VM 2018 

ligger tidligere på året end i år.  

 

12. Flere BMX nyheder på DCU hjemmeside mm. (PP) 

Det aftales at hele BMX udvalget får adgang til Dansk BMX Facebook gruppe. Pt. er det kun HS og 

SR der har adgang.  



 

BMX udvalget kan indsende nyheder til DCUs sekretærer som så eventuelt vil lægge det op på 

hjemmesiden. Dette punkt vendes på mødet når Jens Erik Majlund er der.  

 

13. Challenge ryttere under DCU:  

Jeg føler at DCU ikke er så "interesseret" i vores challenge ryttere, hvordan kan vi sikre de bliver 

prioriteret mere. BMX sporten består jo af 98% challenge ryttere. Et eksempel er det blev skrevet et 

stykke omkring vores elite ryttere til VM havde meget uheld og der ikke præsterede som forventet. 

I bunden så en linje omkring Hjalte 2. plads og Mia 3. Plads. Jeg mener vi har en opgave overfor 

DCU at gøre dem mere bevist omkring BMX sporten handler om børn i alderen fra 4-5 år op. Ellers 

er jeg bekymret for de lukker ned for vores unge rytter indtil de når en alder på 12 år. (TC) 

(HS) informere om at det skal forstås således at DCU koncentrer sig om eliten og det er distrikterne 

der varetager interessen for vores challenge kørerne. Så klubberne skal arbejde mere med 

distrikterne end de gør PT.  

 

14. Deltagelse i udenlandske mesterskabs løb EM/ VM (her undtaget NM):  

Med tanke på ovenstående så tror jeg DCU helt sikkert vil ændre på vores nuværende form hvor 

der "ingen" begrænsning er på hvem kan deltage i udenlandske løb. Jeg kunne godt tænke mig vi 

kom dem i forkøbet med en form for begrænsning i forhold til det vi har i dag (16 ryttere i hver 

klasse) Det kunne reguleres ned til eks. 3-5 ryttere plus 1-2 wildcards som kan ansøges. Eller man 

ved deltagelse har en god realistisk chance for at kvalificere sig videre fra indledende, som kunne 

være kravet. (Tallet skal så øges hvis det afholdes på Dansk grund. Til NM som bare er et mindre C 

løb syntes jeg ikke der skal være samme "stramme" tilmelding da dette vil give gode erfaringer og 

god sportslig læring. (TC) 

BMX udvalget udarbejder et forslag til dette som meldes ud til klubleder seminar i november.  

(HS) finder et tidligere forslag om et ”pointsystem” som evt. inspiration.  

 

15. Distrikt Øst/ vest under DCU:  

Vi skal passe på at der ikke bygges en mur imellem de to distrikter "som DCU ligger op til" Vi skal i 

BMX udvalget værne om det godt sammenarbejde imellem de to distrikter. Men jeg kan ikke lade 

være med på vegne af det jyske at blive lidt bekymret. Distrikt øst kører for mig i retningen af en 

"professionel" model med flere del og halvtids ansatte i DCU, talent koordinator og elite trænere. 

Hvor vi i Jylland har en model som siger det bestemmer klubberne selv hvordan det køres. Kan vi 

som BMX udvalg hjælpe til at der ikke bygges mur imellem de to distrikter. (TC) 

Det er et ønske fra BMX udvalget at der afholdes et klubleder og et klubtræner fælles møde en 

gang årligt.  

BMX udvalget vil naturligvis gerne arbejde for et god sammenarbejde i mellem de to distrikter.  

 

16. "Krise" i BMX efter skiftet til DCU:  

Hvordan står det til i klubberne, hvor mange elite klubber er der i DK, er der frafald på medlemmer, 

der er i hvert fald færre licenser i nogen klubber (I alt i DK er der 546 konkurrence licens og 42 

motion pr. 17/8) Der er færre deltagere til løbene i 2017?. Hvorfor er der kun 2 klubber der ansøger 

om afholdelse af DM? Få ansøgere til National cup 2018? Hvad kan vi gøre noget, hvis det viser sig 

BMX sporten er i "krise" (TC) 



 

Der udarbejdes noget statistik på licenser, medlemmer og deltagere til DM, nations cup mm. (TC) 

kontakter Lars O som allerede har noget og evt. finder en som vil lave dette arbejde.  

 

17. Målsætningen med Dansk BMX:  

Bør vi i BMX udvalget ikke lave en målsætning (kort/ lang) med hvor vi vil hen med Dansk BMX. 

Dette er ikke sikkert vi skal finde på vores første møde, men det er noget vi bør vende i udvalget. 

(TC) 

Pga. tiden bliver dette punkt taget med på næste møde.  

 

 18. Fastholdelse og nye medlemmer i Dansk BMX:  

Hvordan fastholder vi dem som allerede er i sporten og hvordan tiltrækker vi nye medlemmer. Det 

skal være nemt at starte op i sporten og nemt at deltage i løb hvis man vil det. (TC) 

Pga. tiden bliver dette punkt taget med på næste møde. 

  

18. Næste møde: 

Næste møde afholdes den 12/9 2017 kl. 18.00 Og her vil det primært være indkomne forslag til 

ændringer i sportslig reglement der er på dagordnen + punkt 17,18.  

 

Der kikkes weekend til afholdelse af klubleder seminar og (MS) undersøger hvor dette kan afholdes 

gerne centralt for alle klubberne. MS har vendt tilbage og der er booket den 17. og 18. november 

på Dayz Søhøjlandet Lille Amerika 10 8883 Gjern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


