BMX udvalgs møde
Tid: Onsdag den 20/6 kl. 19.00 -21.00
Sted: Skype møde
Deltagere: Silje Rubæk (SR), Anders Saaby (AS), Per Poulsen (PP), Thomas Christensen (TC)
Afbud fra: Preben Harmsen (PH)

Punkter herunder som ville være mere eller mindre faste til alle møder:

1. Nyt fra formanden (TC)
- Nyt fra DCU og tværgående koordineringsarbejde
- Opdatering på økonomi
- Jeg har fået en skype business konto men login virker ikke PT.
- Et godt Challenge VM i Baku. Jeg synes vores challenge ryttere lavede nogle super flotte
resultater
- AS opstart på rekrutterings projektet med Kristoffer. TC har sendt mail ud til alle klubformænd i
Jylland omkring denne opstart og de skal byde ind med tiltag og ideer. PP har region syd og jeg
har i nord.
AS arbejder videre med initiativer der skal hjælpe klubberne. Vi som BMX udvalg kan komme med
koncepter der vil kunne fungere for BMX. En ATK for løb hvornår skal man ca. være på stigen
medaljeløb, træningsløb, licensløb, DM, NM, European cup, EM, VM.
Næste møde med Kristoffer slut Juli start August.
TC har haft kontakt til pige & kvinde udvalget om de har fået respons på deres ansøgning fra
nogen i BMX regi, dette havde de ikke. BMX udvalget vil forsøge at ”prikke” til mulige kandidater.
SR har opgaven at tage kontakt til disse personer.
2. Nyt fra Distrikterne (ØST AS) (VEST PH)
Distrikt Jylland:
Falcon har budt ind så der nu også er regions træning i Nord.
Distrikt Sjælland:
Afviklet af National cup i Aars. Bekymring over standarten af sammaritter og undring over
afvigelsen fra technical guide vedr. Ghost-riders i blok 2 og OpenPro.
Vedrørende samaritter der er taget action af kommisærerne på agenda og kommende løb i
Nordjylland er man opmærksom på det.
Angående afvigelser fra TG i blok 2 klasserne og OpenPro vil BMX Udvalget se på om der kan
laves en løsning fremadrettet således at beslutninger omkring afvigelser ligger hos Løbsudvalget
fremfor kommisæren på løbsdagen. Desuden vil BMX udvalget indstille til at Løbsudvalget sikre at
ændringerne og afvigelserne ikke får indflydelse på den samlede præmiering i cuppen.

3. Nyt fra Talent & Elite koordinering (Niklas Laustsen/Klaus Bøgh)
Niklas:


15+ OpenPro klasse til NC. BMX udvalget har forspurgt en sådan klasse hos Niklas. Niklas
har svaret følgende:

”Jeg synes ikke umiddelbart det vil give noget til dansk BMX på nuværende tidspunkt. Vi har Open
Pro 17+ klasserne som kører 8m når der køres på baner med 8m. En 15-16 årig der har niveauet
til at prøve kræfter med 8m i en løbssituation vil også have niveauet til at rykke op i Open pro 17+.
Samtidig er national cup den største løb serie vi har, derfor handler det mest om at få kørt så
mange gode omgange som muligt i de årgange. Jeg tror ikke på en 15+ klasse der kører 8m vil
være særlig stor og give noget nævneværdig til udviklingen i form af løbeerfaring”.
 Træneruddannelsen
”Jeg har ikke så meget info andet end at planen er at jeg skal arbejde på den henover sommeren.
Jeg har snarest et møde med DCU og uddannelses koordinator omkring hele projektet”.

4. National/International løb (SR/AS)
 Herunder også behandling af input fra International Holdleder.
Nyt fra UCI kongressen/internationalt forum ved VM i Baku.
Alle UCI BMX folk var til stede ved VM, hvilket ikke er normalt. Men derfor fungerede tingene også
som de skulle.
Ting der blev diskuteret var følgende: Små kørers deltagelse i VM? De fleste landes deltagere var
enige i at de små ryttere (5-6 år) ikke bør deltage i et VM. Derudover blev der diskuteres forbud
mod klikpedaler. Her var alle lande incl. USA for et forbud imod klik til VM hos ryttere under 13 år.
A-finaler under 8 deltagere blev diskuteret, og her var der meget for og imod. Snak omkring udstyr
her var rigtig mange punkter, blandt andet om der skulle indføres krav til hjelme og andet udstyr.
Der kan ikke tages beslutninger omkring disse ting på dette forum, beslutningen ligger endeligt hos
UCI.
VM i Zolder ligger den 23. til 29 Juli 2019. Der har gået rygter om at banen skulle bygges om og
dette kunne formelt bekræftes. Banen bliver bygget om og det drejer sig om 3 langsider, herunder
første langside.
Houston USA er vært i maj 2020. Dette VM ligger så tidligt pga. OL.

DM 2018?
AS har hentet DM trøjer og medaljer samt medaljeløbs medaljer til løbecykel event til DM.
Status NM, tilmelding/invitation?
København er i dialog med de andre lande vedr. løbsklasser og fun klasser til de Svenske/ Norske
ryttere samt Danske motionsryttere. Der vil blive udsendt invitation og tilmelding snarest.
For nordisk mesterskab er sidste tilmelding mandag 9 juli.

Punkter til dagsordenen fra udvalgs medlemmer:

1. Klubbernes ansvar ved DM, NC, SM og J/FM. (TC)
Oprettelse af online tilmelding (måske burde dette ligge ved løbsudvalget?), udsendelse af
invitationer m.m. Niveauet bør løftes fra 2019 og det hele bør ligge et centralt sted. BMX-udvalget
ønsker at få gjort det mere professionelt.
Løbsudvalget 2019 er derfor bedt komme med et oplæg til hvordan dette løses.
Licens og Team strukturen i BMX (AS, PP)
BMX udvalget har modtaget mange henvendelser omkring dette.
Derfor vil BMX udvalget forsøge at udfærdige et oplæg til DCU bestyrelse omkring hvordan vi
gerne ser strukturen kunne tilpasses BMX sporten bedre.
(byd gerne ind med et bedre oplæg)

4. Løbsudvikling imod 2019 (AS)
Hvordan sikrer vi en ordentlig proces til at tilrette løbsudviklingen på nødvendige områder såsom
klasser og løbsformat.
Løbsudvalget bør komme med et oplæg til: klasserne med evt. motions klasser. fra NC og op,
problemstillingerne med færre deltagere til NC, klassestruktur herunder motionsklasser,
cruiserklasser, kvinde cruiser flyttes over til women 17+, under 9 ryttere i klasserne, garanti med 4
heat til alle ryttere, præmiering pokaler kontra pengepræmier ned til 13 år. Præmiering opdelt i blok
1 og blok 2.

5. Input til UEC kongres. (AS)
Herunder problematisk tidsplan ved UEC cup ved specielt de "store" afdelinger i Holland/Belgien.
SR Der er arbejde i gang i Europa ift. ændring til tidsplanen.
PP Til camping hvis der er mulighed for strøm skal der være strøm døgnet rundt.
SR Krav om vandpost det skal være mulighed for at rytterne kan få vand og ikke skal kunne købe
vand.
SR deltager som repræsentant for challenge i UEC kongressen under EM.

7. VM Zolder 2019 Udtagelse hvad meldes der ud til rytterne (TC)
Hvis man skal deltage i VM i Zolder i 2019, som reglerne er nu så skal rytteren, ligesom tidligere
have deltaget i en European Cup. Ved flere deltagere end 16 pr. klasse udvælges efter placering til
DM og derefter NC som det har været tidligere.

