Referat fra BMX udvalgs møde den 8/10 2017.
Deltagere: Hans Storm (HS), Silje Rubæk (SR), Marie Schilling (MS), Per Poulsen (PP) og Thomas
Christensen (TC).
Niklas Laustsen (NL) – deltog under punkt 1.
1.

Møde med Niklas Laustsen
Niklas Lausten deltog under første punkt og fremlagde planerne for talentudvikling i Dansk BMX for
udvalget.
Udvalget har inviteret Niklas og Klaus Bøgh med til klubseminaret, således at de kan fremlægge deres
planer for talentudvikling i Dansk BMX.

2.

Kontakt til distriktet (MS)
MS oplyser at det er svært at få kontakt til distriktet. Det bliver aftalt, at der forsøges med andre
indgangsvinkler og at tage kontakt med andre personer i distrikterne.

3.

Fastholdelse af medlemmer vinteren over (MS/TC)
MS og TC nævner at de er i tvivl omkring hvordan man bedst fastholder kørere vinteren over.
Dette er et tilbagevendende tema, som der endnu ikke er fundet en god løsning på.
TC fortæller hvordan de i Falcon har succes med at leje en skaterbane en gang om ugen i løbet af
vinteren. Her har især de mindste kørere – endda dem på løbecykel – fået meget ud af det.
Udvalget snakker om, at der skal ske en form for erfaringsudveksling omkring dette emne.
Det foreslås derfor, at der afholdes et træner seminar, hvor der bl.a. skal udveksles erfaring vedrørende
fastholdelse af medlemmer vinteren over.

4.

Team definition (HS)
HS har haft en drøftelse med Jens-Erik Majlund og Henrik Jess Jensen vedrørende priser og struktur for
teams.
Der lægger op til på klubseminaret, at tage en bredere snak omkring hvad definitionen skal være på
teams.
Det er dog ikke en beslutning vi i BMX udvalget eller på klubseminaret kan tage, men vi kan diskutere
hvad vores oplæg til DCU skal være.

5.

Målsætningen med Dansk BMX: (TC)

Vi vil gerne lave en form for målsætning og plan med BMX udvalget. Hvad er det udvalget vil arbejde for.

-

Arbejde for at klubberne kan få flere frivillige
Flere ud og køre løb
Vores målsætning handler alene om challengerytterne.
Alt hvad der vedhører eliten henhører under DCU.
Hjælpe med at varetage samarbejdet mellem klub og distrikt.
Flere ryttere i sporten
Erfaringsmøder
Genoprette deltagerantal til DM.

SR udarbejder forslag til målsætning som skal fremlægges på klubseminaret – skal være statisk.

6.

Klubseminar
Der udarbejdes en officiel invitation og der indhentes endelige priser før udsendelse.

Dagsorden:
- Oplæg fra Niklas og Klaus omkring talentudviklingsstrategien i DCU samt holdlederfunktionen.
- Definition af teams/input til team struktur der skal fremlægges for DCU
- nye tiltag i forbindelse med overgangen til DCU – klubtrøjer etc.
- Forskellen mellem DMU/DCU. – f.eks. de sportslige regler.
- præsentation af BMX udvalget – hvad arbejder vi for.
- Deltagelse i VM/EM – eventuelle krav?
- Evaluering af National Cup og Danmarksmesterskabet.

Deltagere: 1-2 fra hver klub. Ikke nødvendigvis klubformænd, men gerne trænere og andre.
Klubejere, forhandlere og andre interesserede er velkomne – dette er dog for egen regning.

Grundet den nye struktur i DCU, skal der i indbydelsen gøres opmærksom på, at klubseminaret ikke er
beslutningsdygtigt ligesom det var under DMU.

Det påtænkes at klubseminaret i 2018 lægges før 1. oktober i forhold til forslag til reglementsændringer.

7.

Øst – Vest Talentmesterskab i vinterperioden i Feldborghallen. (Forslag fra Anders, se bilag 1)
Det er et rigtigt fint oplæg og idé som der kan arbejdes videre med.
TC formulerer et svar til Anders.

8.

Krav til EM/VM
Der er forlydender om at der kommer krav fra UCI omkring deltagelse i VM (og måske EM). Udvalget
afventer derfor om der kommer noget her før man går videre med eventuelle krav.
Derudover så tages diskussionen omkring eventuelle deltagelseskrav på klubseminaret for at få
klubbernes holdning til dette.

9.

Diverse
Løbsudvalg – BMX udvalg.
Løbsudvalget er et selvstændigt organ placeret under BMX udvalget.
BMX udvalget skal orienteres omkring vigtige ting/beslutninger i løbsudvalget, evt. via referater.

10. International holdleder:
Jesper Simonsen (nuværende holdleder) laver en liste omkring alt det han har varetaget i forhold til
funktionen.
HS sender regnestykke og TC udarbejder herefter et udkast til ”jobopslag”.
Der søges en holdleder der kan deltage og være holdleder for alle internationale løb. Det eneste er VM
hvor det ikke behøves, men selvfølgelig vil være en fordel.

11. Ny mødedato
Næste møde afholdes d. 6. november 2017 på Fyn.

/Referent SR

Bilag 1

