Referat fra BMX udvalgs møde
Tid: Mandag den 14. Maj kl. 17 til ca. 20.30
Sted: Fjelsted skov kro Store landevej 92, 5592 Ejby
Deltagere: Silje Rubæk (SR), Anders Saaby (AS), Per Poulsen (PP), Preben Harmsen (PH), Thomas
Christensen (TC)
Afbud fra: Bo Belhage (BB) kontaktperson fra DCU bestyrelse

Faste punkter som fremadrettet vil være mere eller mindre faste til alle møder:

1.

Nyt fra formanden (TC)
- Nyt fra DCU og tværgående koordineringsarbejde
- Opdatering på økonomi
På bestyrelsesmødet i DCU blev BB BMX udvalgets kontaktperson ind i DCU bestyrelse. BB ville gerne
have deltaget på mødet og hilst på alle, men han var forhindret pga. arbejde. Han har allerede planlagt,
at han kommer til DM i Falcon, så der får udvalget muligheden for at hilse på ham.
TC deltog i et opstartsmøde for formænd i udvalgene under DCU. Dette var for at hjælpe til, at udvalgene
kom godt fra start og at der kommer et samarbejde på tværs af udvalgene.
Det er udvalgene der tegner reglement for deres egen disciplin.
BMX-udvalget er højeste myndighed for BMXsporten.
Der er udvalgsformands møde 2 gange om året til start efter kongressen og i efteråret. Møderne skal
bygge på, at der samarbejdes på tværs af udvalg og bruge erfaringer fra hinanden.
DCU BMX facebook side bruges til informationer og siden styres af formanden for BMX udvalg og DCU
kommunikations- & presseansvarlig Morten Anderson.
DCU hjemmesiden bliver opdateret med en BMX side (se B&U siden som skabelon).
DCU har meget snart resourser til at kunne arbejde med uddannelse i disciplinerne.

BMX Udvalget bør udpege én person der er med til møder vedr. strategier i DCU.
Opstartsmøder:
Sjælland 23/5 17-19 Idrættens hus Brøndby (SR deltager)
Jylland 29/5 17-19 Scandic Kolding (PP deltager)

2.

Nyt fra Distrikterne (ØST AS) (VEST PH)

Distrikt Jylland:
PH: Manglede løb i kalenderen. PH følger op på Aars national cup.
TC: Online tilmelding via sportstiming er oppe at køre.

Distrikt Sjælland:
AS: Et ønske fra klubberne omkring hvorvidt licensen kunne trækkes ud af distrikterne og over i DCU så
det ligger sammen.
Der er ønsker om at komme med ændringer til national cup i København omkring pokaler. Disse kunne
blive erstattet af blomster/pengepræmier. Derudover er der et ønske om muligheden for
motionsløb/ryttere under løbet.
Dette varetages af løbsudvalget

3.

Nyt fra Talent & Elite koordinering (Niklas Laustsen/Klaus Bøgh/TC)
Niklas har fremsendt følgende:
”Så jeg tænker at en klar strategi/målsætning for hvad BMX udvalget arbejder imod, kunne gøre det
nemmere både at samarbejde men også at have en klar snor at arbejde hen imod?
Yderligere så har jeg tænkt over ”Pro Open” klasserne efter første NC i Roskilde. Fra hvor jeg sidder, med
talentudviklingen, så giver det ikke så meget mening for mig at have både pro open junior og pro open
elite klasserne. For mig at se skal det bare være én klasse. Så der er Pro Open Men og Pro Open Women
klasser. Som det er nu ser jeg det så, som en klasse hvor alle championship ryttere (junior og elite) skal
køre men hvor alle challenge ryttere er fri til at tilmelde sig. For mig at se er vi i Danmark ikke nok til at
dele den i både junior og elite, og jeg tror på at det vil give meget bedre konkurrence og udvikling af
rytterne.”
Ovenståendeforslag vil BMX-udvalget bakke op omkring

AS: Til national cup næste år kunne man snakke med Niklas omkring en mulighed for åbning af en 8
meter klasse ned til 15+ år. Hvis dette kan hjælpe til med udviklingen af BMX ryttere. Her kan det være
relevant at Niklas tages med på råd ift. hvilke ryttere der er modne nok til at deltage i sådan en klasse,
således at ryttere ikke presses for tidligt til 8 meter løb.

Oplæg fra TC:
Distriktstræning i DK er startet op.
ØST: ved Roskilde BMX træner Jack Funder Christensen
SYD: ved Taulov Mike Kaltoft og Ellum Jakob Mikkelsen
Nord: ingen klub eller træner har budt ind på distrikt træningen i nord.

4.

Status på igangsatte udviklingsområder (varetages af person som er lead på det enkelte område)
-

5.

Følges op på til næste møde, da der ikke i nu er defineret udviklingsområder før dette møde.

National/International løb (SR/AS)
-

Herunder også behandling af input fra International Holdleder.

AS: Nedgang i løbsdeltagere til NC. Dog pæn tilgang af Svenske deltagere (20 stk. i Roskilde)
AS: DM technical guide er tidligere godkendt af TK. Den ligger klar og BMX udvalget får den tilsendt til
godkendelse. TC undersøger ved JEM om denne opgave ligger ved BMX-udvalget.
VM Baku:
Jesper MOTO er forhindret i at deltage som holdleder til VM.
SR deltager i UCI kongressen til VM og SR er holdleder i Baku. Martin VD Velden (Holland) hjælper som
assistent og coach alle de danske ryttere, da han i forvejen er træner for de fleste deltagende ryttere.
Derudover får de deltagene ryttere mulighed for at få en forælder med ind som hjælper til den dag Dette
setup godkendes af BMX- udvalget.
AS: Der er et ønske om ændring af Technical Guide i indeværende sæson til National Cup. Ændringen
vedrører løbsklasser med under 8 ryttere, hvor det ønskes at man går tilbage til 2016 konceptet med
indsættelse af en fiktiv DNS-rytter, således at der ikke bliver sorteret en rytter fra i finalen
Forslaget blev godkendt af BMX Udvalget for klasserne i Blok 1 og Cruiser. Der udsendes hurtigst muligt
revideret Technical Guide som vil være gældende fra afdeling 3+4 i Aars. Løbsudvalget bør desuden se
specifikt på hvordan dette bedre vil kunne håndteres til 2019-sæsonen.

Punkter til dagsordenen fra udvalgs medlemmer:
6.

Organisering i BMX udvalget fremadrettet (TC)
Udvalget består af en formand der vælges på kongressen, 1 medlem udpeget af hvert distrikt, og 1-3
medlemmer udpeget af bestyrelsen gennem ansættelsesudvalget (Jens Erik Majlund og formand for
udvalget). (Talent koordinatoren har derudover altid mulighed for at deltage i udvalgs møderne).
TC: På DCU hjemmeside står der, at PP er udpeget af distrikt Jylland?
PP ændres til ansat udvalgsmedlem i stedet for JF udpeget, da dette ikke var korrekt. PH undersøger ved
distrikt JF om han kan udpeges til JF repræsentant.
DCU informeres om at SR og PP fortsætter deres ansættelse på den kontrakt der er lavet allerede.

7.

Struktur i udvalget (AS)
Hvordan sikrer vi det rigtige fokus på langsigtet udvikling frem for brandslukning?
Hænger sammen med punkt 1 og 3.
AS: Der udarbejdes et årshjul med deadlines for BMX udvalg, udviklingsområder og
nationale/internationale løb.

8.

Målsætning med arbejdet i udvalget (TC)
-

Hvad arbejder vi for hver især i udvalget.
Rød tråd i udvalgets målsætning og videre til talent og elite satsningen i Dansk BMX

TC: Vi bør sammen finde en 3-4 hovedområder/kompetenceområde inden for BMX hvor vi udpeger en
person fra udvalget til at have ansvaret for dette. Dette er også for at folk udefra kan vide hvem de kan
tage kontakt til.
BMX udvalget har indtil videre besluttet følgende fokus områder:

- Fokus på rekruttering af Børn og Unge (strategisk DCU initiativ)
Dette laves i samarbejde med DCU ansat udviklingskonsulent i børn & unge Kristoffer G. Nielsen
AS deltager i et opstartsmøde med Kristoffer inden næste møde.

- Fokus på fastholdelse af ryttere 18+ (strategisk DCU initiativ)
PP havde lave en undersøgelse frafald til løb blandt cruisere ryttere. DCU har gang i en
frafaldsundersøgelse i sporten hvor udvalget vil undersøge om vi kan drage erfaring herfra i BMX.

- Fokus på rekruttering og fastholdelse af pige-ryttere i sporten (strategisk DCU initiativ)
Dette er et punkt som BMX udvalget gerne ser tage fart, så BMX udvalget har besluttet at søge hjælp
uden for udvalget til denne opgave. Udvalget har et par piger i tankerne som udvalget gerne ser arbejde
for dette (SR tager kontakt til de to piger). Hvis ikke de bider på opgaven laves et opslag hvor der søges
en person der gerne vil tage teten på denne opgave.
Forslag til arbejdet i denne gruppe: der udarbejdes bedste struktur på pige løb i DK, hvordan klasserne
evt. kan slås sammen mm., mulighed for afholdning af pige events/ trænings samlinger og hvordan
tiltrækkes flere pige ryttere i sporten etc.

- Fokus på nationale og international løb.
TC: Dette gøres i samarbejde med løbsudvalget.

- Fokus på udvikling af BMX sporten.
TC: Dette gøres i samarbejde med talentkoordinator Niklas Laustsen.

AS: Skabe en struktur i sporten. Mere overskuelighed for BMX sporten og deltagelse i løb.
Der lægges op til at en eller to personer i udvalget går sammen og arbejder med ovenstående områder.
Dee kan evt. finde personer uden for udvalget til sparring mm. Herefter melder de tilbage til udvalget
hvad de arbejder med. Fremadrettet tages dette med på møderne under punkt 4: status på igangsatte
udviklingsområder.
PP: Mulighed for hjælp til at lave en folder omkring “How to do BMX” hvordan starter man op i sporten.
Måske en af DCU udviklingskonsulenter kunne hjælpe her til.
TC: BMX Udvalgets primære opgave er udvikling af BMX sporten i Danmark, så det må der bruges mere
tid på fremover. Det handler bl.a. om børn og unge rekruttering.
Genskabe sammenhold i sporten og øge samarbejdet klubber og distrikterne imellem.

9.

Er der løse ender fra tidligere møder (TC)
Er der kommet e-mails eller andet vi skal forholde os til.
Referat fra sidste møde. SR får det gjort færdigt
Årshjul fra BMX udvalget med vigtige datoer og opgaver. AS kommer med et udkast.

10. Nedgang i cruisere/ryttere over 15 år til løb samt fastholdelse af disse ryttere i sporten (PP)
PP har lavet undersøgelse
Overordnet er det licensprisen 18+ der er for dyr.
AS foreslog at muligheden for at cruiser klasserne laves om til motionsløb og man derved har mulighed
for deltage på motionslicens (minus DM og internationale løb).
AS: Der savnes en licens mellem motion og eliterytter i BMX til disse cruisere og 17+ klasserne
DCU udviklingskonsulent kunne måske bruges til at lave en sammenlignelig undersøgelse på tværs af
andre forbund med hensyn til senior/18+ priser

11. Faldende antal licenser, deltagere i løb (SR)
- Muligheder/ hvad gør vi?
Med deltagere i løb: Der tænkes i nye veje. Det kunne være nye motions klasser i BMX: Cruiser
klasserne, Men 17-24 og boys/girls 5-6 som mulige klasser. Der videre tænkes tanker til næste års
national cup, da dette nok ikke bør ændres midt i en sæson.

12. Udvælgelse af fokusområder for udvikling af Dansk BMX. (AS)
Foreløbige forslag fra Distrikt Sjælland er:
-

Rekruttering af nye BMX'ere

-

Fastholdelse af 15+ ryttere
Etablering/forankring af fælles elite/talent-miljø i Danmark

AS: Dette laves i samarbejde med Niklas. TC koordinere med Niklas Laustsen om tankerne omkring
dette. Hvilken vej han ser udviklingen bør gå. Der bør også kigges til andre discipliner under DCU
hvordan de har ramt denne flotte fremgang de oplever pt.
-

Flere piger i Dansk BMX
BMX træneruddannelse

TC: følger op med Niklas Laustsen på planen for træneruddannelsen, som skulle udarbejdes hen over
sommerferien. Der kunne med fordel snart meddeles datoer ud for afvikling af træneruddannelsen.
TC: De resterende punkter er behandlet under punkt 3a.

13. Repræsentant til TK udvalget fra BMX (TC)
Kunne udvalget hjælpe bestyrelsen med at pege i retning af en person?
TC: Da BMX repræsentanten har besluttet at stoppe i TK har vi brug for en ny BMX repræsentant.
Ansvaret for rekruttering til denne post ligger hos DCU`s bestyrelse, men kunne vi evt. hjælpe med at
pege i retning af en repræsentant.
SR udtrykte at hun nok godt kunne være interesseret i at sidde i TK, hvilket videregives til DCU’s
bestyrelse.

14. Eventuelt.
Næste møde?.
Næste møde afholdes som skype møde den 20. juni kl. 19-21.
Her vil det primært være målsætningen/ fokusområder i BMX udvalget der arbejdes med.
AS tager møde med B&U konsulent Kristoffer inden mødet.
Mail adresse til BMX-udvalget er bmxudvalg@dcu-cykling.dk
Referant/ TC

