
 

Invitation  
  

Torsdag d. 31/8 afholder  ” træning på tværs” samarbejdet, et løb på Østjysk bmx klubs bane i 

Hedensted. 

Løbet er velegnet for begynderen, og det understreges at ALLE kan deltage. Alle er velkomne. 

 

Hvis man ikke allerede har et racenummer/nummerplade klarer vi det på dagen med et papskilt. 

Østjysk BMX klub grille pølser der kan købes til rimelige priser. Der vil også kunne købes 

sodavand og lidt lækkert. 

Der er præmier til alle tilmeldte. 

Husk der er klubvis tilmelding til jesper@kjeld-gaard.dk, 

Da vi er så heldige at have en sponsor til præmierne er tilmeldingsgebyret er kun 25kr pr deltager. 

Præmie sponsor til løbet er:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information:  

• Der køres i klasserne:  

Piger: 8 og under, 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ (inkl. elite)  

Drenge: 6 og under, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+ (inkl. elite)  

Cruiser: Alle 

 

Reglement  

• Mødetid 17.30,Løbsstart 18.30, opvarmning på banen fra kl 17.45. 
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• Eftertilmelding senest 18.00!! Eftertilmelding skal foretages via holdleder/klubrepræsentant 

• Tilmelding foretages klubvis via mail til jesper@kjeld-gaard.dk senest Tirsdag 29/8. 

• Tilmeldingen SKAL indeholde følgende oplysninger på alle tilmeldte: 

Kørerens navn, fødselsår, hvilken klasse der tilmeldes i ( fx 7år og under ) samt kørernummer hvis det          

haves. 

• Tilmeldingsgebyret er 25kr 

• Løbet er IKKE licenskrævende. 

• Der anvendes ikke transponder. 

•Der er præmier til alle tilmeldte. 

• Det er frivilligt at tilmelde sig i en højere aldersgruppe. Og en god chance til at få værdifuld modstand 

og køre mod andre, end ”de sædvanlige”.  

• Når løbslisterne er hængt op, er det ikke muligt at skifte klasse.  

• Piger må tilmelde sig i Drenge-klassen, med fradrag af 1 år.  

• Kørere tilmeldt klasser, der ikke kan åbnes, fordeles af beregnerchefen, til den(de) klasse(r) han 

skønner, er sportsligt mest passende.   

• En klasse åbnes med 3 tilmeldte kørere.  

• Der køres med A, B samt evt C finaler.  

• Der køres efter alm BMX reglement. Da det køres som motionsløb er der ingen kommissær, og det er 

klubberne i fællesskab der vurdere på hændelser på banen.  

• Løbet afvikles uden samaritter. 

• kører fra klasserne drenge 12 år og piger 11-12 år og ned skal køre uden klik pedaler 

• Hvis en kører i de mindre klasser har brug for at blive holdt på gaten eller starte et stykke nede på 

gaten er dette tilladt efter aftale med den løbsansvarlige. 

  

Med sportslig hilsen  

Træning på tværs samarbejdet. 
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