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Referat fra SK BMX-møde 
 
Møde: SK-møde nr. 2 - 2016   
Mødedato: den 22. februar 2016  
Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Martin Gunnar Thenning 
(MGT) 
Ikke til stede: Lotte Filsø  
Referent:  MGT  
Dato: den 3. Marts 2016   

___________________________________________________________________ 
  Ansv. 
   
   
1. Velkomst 

Formand, Hans Storm bød velkommen.  
 

 

2. Team Talent Danmark 
SK har modtaget en opdatering på "status pt." fra TTD2020. SK har som 
udgangspunkt ikke nogen kommetarer til det fremsendte, idet SK for nuværende 
arbejder på, hvad der skal ske med TTD2020 efter 2016 i DCU regi. Det har vist sig 
ovenud svært at få en debat igang med DCU omkring dette arbejde. Både DMU 
administrationen og SK har dog efter meget pres, formået at få et møde sat op med 
DCU omkring dette den 23/3 2016. Derfra vil SK melde ud, hvad der arbejdes hen i 
mod fra 2017.  
 

 

3. Forslag fra Torben Ugleholdt – etablering af strider-serie  
SK er blevet orienteret om, at Sorø i samarbejde med DCU er startet en Strider-serie 
med opstart den 19. marts. SK ser meget velvilligt på dette projekt, og vil støtte det 
hvis nødvendigt.  
 
Udover serien vil Strider også være en del af Post Danmark Rundt i 2016.  
 

 

4. Referat fra BMX-kommissærgruppen 
Kommissærgruppen vil præsentere de nye reglementsændringer på 
Repræsentantskabsmødet den 5. marts. 
 

 

5. Forslag fra Brian Schmidt; åbning af Junior Men-klassen 
 
Brian Schmidts mail: 
I forbindelse med klasserne til den kommende JT Cup vil jeg håbe at man fra 
Sportsudvalgets og SKs side vil genoverveje at åbne klassen Junior Men. I lørdags var 
der samling i TTD, hvor ønsket var, at alle ryttere i TTD stiller op i samme klasse. TTD 
indeholder drenge som er 1. års Junior Men og ned til dem der bliver 15 år i år. Ved 
min seneste forespørgsel omkring åbning af denne klasse fik jeg beskeden, at de 
bare kunne tilmelde sig National Men. En 14 årige der bliver 15 sidst på året og 
national men hænger i mine øjne ikke helt sammen. Ligeledes mener jeg heller ikke 
at 17+ er svaret for dette. Hvis TTD kommer med 12 ryttere til den kommende 
løbsserie og har et ønske om at kører sammen, så bør der vel også lyttes til dem. 

 



                   

Side 2 af 3 

  Ansv. 
   

Mange af de drenge skal enten i år eller næste år kører junior men i udlandet, og jeg 
kan ikke mindes i de seneste år har haft en større interesse for Junior Men. 
Beslutningen er jeres – nu har jeg ihvertfald opfordret til at genoverveje dette og 
støtte vores udvikling af talenter. 
 
SK-svar: 
Forslaget er vedtaget på klublederseminaret i 2015 i samarbejde med alle klubber. 
Gennem gruppearbejde på seminaret var der bred enighed om forslaget, så SK vil 
ikke ændre på dette – medmindre der er opbakning fra klubberne til det kommende 
Repræsentantskabsmøde. SK skal i denne forbindelse samtidig pointere, at de ikke 
har hørt fra hverken Team Talent Danmark eller fra kørere om, at de ønsker at 
ændring omkring dette.  
 

6. Status fra DCU 
Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde omkring overdragelsen fra DMU til 
DCU i januar. Klubberne vil på rep.møde få en status.  
    

 

7. Template med underskift  
Når BMX-ryttere skal til udlandet og træne eller køre løb, så skal de have en 
godkendelse fra forbundets side. Deltager du i løb, som fx European Cup, EM, VM og 
World Cups, så er denne godkendelse implicit i registreringen via løbskalenderen – 
og du skal derfor ikke gøre noget.  
 
Deltager du derimod i løb uden om løbskalenderen på egen hånd, så skal du have en 
godkendelse fra både DCU og DMU – dette pga. forsikringen. Gør derfor BMX-
sportssekretær, Martin Thenning opmærksom på, at du tager til løb eller træner i 
udlandet på egen hånd. Derefter får du et stempel fra både DMU og DCU samt en 
bekræftelse, som gør, at du er forsikret i udlandet. Husk dog at følgende skal være 
opfyldt inden du tager afsted: 
 

 Du skal have en gyldig DMU-licens 

 Der skal være en godkendt træningsleder til stede 

 Og banen skal være godkendt af banens union 
 

 

8. Spørgsmål fra Nils Stærk vedr. DM 
 
Nils Stærks mail: 
I den forbindelse indgår DM også, og jeg ser det står til 2+3. juli i løbskalenderen. Jeg 
ved der har været meget diskussion om ét vs. to dagsløb, men DM er som bekendt 
kun én dag med konkurrence. Jeg vil derfor høre om I planlægger at holde det som 
tidligere med træning lørdag og løb søndag, eller om det hele afvikles på én dag. 
I det tilfælde at det bliver over to dage, vil I så ikke se på tidsskemaet - jfr. vores 
samtaler i 2014 + 2015, så det hele begynder lidt senere. 
På forhånd tak for dit svar og Mange venlige hilsner 
Nils 
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SK-svar: 
DM er et étdags-løb om lørdagen. Der bliver udarbejdet et nyt tidsskema for 2016. 
 

9. Oplæg fra Kommissærgruppen vedr. nummersystem 
I vedhæftet bilag kan du læse et forslag fra Kommissærgruppen vedr. et nyt 
nummersystem i dansk BMX. 
 

 

10. Input fra Brian Schmidt, Køge BMX 
I 2016 skal du være 7 år (født i 2009) for at deltage i European Cup eller EM. Dette 
står i UEC’s Tecnical Guide. Se den her: http://uec.ch/en/bmx.html 
 
Der kan ikke dispenseres for reglerne.  
  

 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transponder 
På klublederseminaret 2015 blev det besluttet, at der i 2016 anvendes MyLaps 
Transponder i forbindelse med følgende løb i Danmark: JT All in Racing BMX Cup, 
DM, JM og SM. Anvendelsen af transponder har sin fordel ved løb at være meget 
præcis i forhold til resultat registrering og kan integreres direkte ind i det nye 
beregnerprogram, som ligeledes tages i anvendelse i 2016. Samtidig er der allerede 
nu flere klubber, som selv har indkøbt såkaldte ”decoder” til aflæsning af 
transpondere, således at de aktivt kan anvendes i klubtræningen. En transponder er 
en personlig ejendel, som den enkelte rytter selv skal ud og investere i. Når denne er 
købt, skal den registreres i rytterens DCU profil/licens, hvorfor ALLE ryttere, der skal 
deltage i disse løb (samt internationale løb) skal sørge for at tegne en DCU licens 
(gratis i 2016). Tegnede du allerede DCU licens i 2015 (det røde kort), så skal du også 
huske at gentegne denne licens i 2016. DCU licens tegnes på 
http://medlem.cyklingdanmark.dk/ 

 I forhold til prisen for en transponder vil SK vende tilbage med en eksakt pris for den 
enkelte rytter hurtigst muligt.  

Rep.møde - dagsorden:  
Der er sendt en dagsorden ud for BMX-mødet på repræsentantskabsmødet i 
Horsens. Derudover har SK følgende punkter til mødet: 

 Etisk kodeks 

 DCU-status 

 Kommissærudvalg fortæller om nye reglementsændringer 
 

Under evt. i dagsordenen vil der være følgende: 

 Etisk kodeks 

 Junior Men 

 Talent og elite arbejde 

 

 

http://uec.ch/en/bmx.html
http://medlem.cyklingdanmark.dk/

