Referat fra BMX udvalgs møde den 10/4 2018.
Deltagere: Jens-Erik Majlund (JEM), Preben Harmsen (PH), Per Poulsen (PP), Anders Saabye (AS), Silje
Rubæk (SR)
Afbud:
1.

International holdeder – herunder afregning v/PP
PP har fået en henvendelse fra den internationale holdleder som oplyser, at det kan være svært at få det
til at hænge sammen økonomisk.
Der bliver spurgt til muligheden for at benytte DCU bilerne, men JEM oplyser, at disse er forbeholdt
eliten.
Det aftales at den internationale holdleder skal afregnes efter standardtaksten, og ikke den lave takst
som hidtil gives. Der er plads nok i budgettet til dette, og det skal kunne løbe rundt, hvis man skal have
en person til at varetage posten.
PP oplyser endvidere, at der er indkøbt nye danmarkstelte. Distrikt JF har desuden indkøbt 4 nye
walkies som kan benyttes af den internationale holdleder.
Der snakkes om muligheden for at søge sponsorer, selvfølgelig i samarbejde med DCUs sponsorudvalg.
Denne model og løsninger overvejes.

2.

Kongres – indstilling af kandidat/kandidater til formandsposten v/SR
Distrikt JF indstiller Thomas Christensen fra Falcon til posten. Distrikt Sjælland har ikke indstillet nogen
til posten. Pt er Thomas således den eneste kandidat til posten, men der er en mulighed for at stille op på
selve dagen, hvorfor der selvfølgelig kan komme en kandidat der.
BMX udvalget kan godt bakke op om Thomas som formand og ser frem til et godt samarbejde med den
nye formand.

3.

Team Struktur fra 2019 v/SR
SR oplyser at der kan opstå nogle problemer med teamstrukturen når der indføres klubtrøjer og
registrerede BMX teams fra 2019.
BMX adskiller sig fra de andre sportsgrene i DCU ved, at rytterne kun kan køre på lukkede baneanlæg og
at der er baneanlæg i alle klubber. Ved at en rytter skal have licens på BMX teamet (herunder den klub
som teamet har som moderklub), kan der opstå problemer ved at denne rytter ikke længere må køre i
sin stamklub, fordi stamklubben kan kræve at man skal have licens der. Dette kan medføre, at ryttere
kan blive nødt til at stoppe med at køre på teams og dermed kan bremse rytterens udvikling (i DCU
termer).
JEM er ikke opmærksom på dette og denne vinkel og det er noget han vil tage med tilbage til DCU i
forhold til strukteren for BMX teams.

4.

Fastholdelse af de 15-17 årige v/PH

Dette er et vigtigt og omfattende punkt, og det besluttes at udvalgsmedlemmerne tænker over
løsningsmodeller/ideer og tager det op på næste udvalgsmøde, hvor udvalget er komplet med den nye
formand.
5.

Sportslige Regler – flere regler end indstillet af udvalget v/PP
PP forstår ikke problematikken med at der ikke må køres med regnjakke med lynlås.
Reglen fremgår af UCIs generelle reglement, hvorfor det skal behandles i UCI regi, f.eks. på UCI
kongressen i BAKU til VM.

6.

Møde med Kristoffer fra DCU vedr. rekruttering af børn v/AS
AS fortæller at han er i kontakt med Kristoffer fra DCU som er ansat til at undersøge hvordan man
rekrutterer flere børn og unde til cykelsporten.
Det er et strategi punkt hos DCU at der skal fokus på rekruttering af børn og unge.
Det aftales at AS og PP går videre med dette og får et møde i stand med Kristoffer.

7.

Eventuelt
Træneruddannelse: Der bliver spurgt til dette, da der pt. ikke er en BMX klubtræneruddannelse i DCU.
Dette er et stort problem, da trænere rundt om i klubberne har behov for at komme på en BMX specifik
træneruddannelse. MTB træneruddannelsen dur ikke til dette, da det man lærer her ikke har noget med
BMX at gøre. Denne vil således være ubrugelig når den nye BMX uddannelse kommer.
JEM oplyser, at der ikke er startet noget endnu, men at denne forhåbentligt er klar efter sommerferien.
Det er Niklas der står for at lave uddannelsen.
Licenskort: Disse kan enten downloades eller man skal krydse af og betale 25 kr. for at få den tilsendt.
De kommer ikke automatisk til kasseren ligesom i DMU. Det er distrikterne der står for tilsending af
licenskort.
Løbstilmelding: Man kan nu vælge hvilket nummer man ønsker at benytte, om dette f.eks. skal være ens
optjente nummer. Nummervalget sker på ens medlemsprofil i DCU under licens.
Tilmeldingssystemet i distrikt JF er lagt over til sportstiming, hvorfor dette kører på en anden måde end
på sjælland.
Generel kommunikation på facebook: Det er forvirrende med de mange forskellige sider. Der bør være
en DCU generel side, og så en der handler om National Cup og DM løb. Der skal derfor ses på at rydde op
i de mange facebook sider.

Næste møde afholdes og aftales når den nye formand er valgt.
/Referent SR

