
!  
Jeg vil køre løb, hvad så nu ? 

Du er nu nået til det punkt hvor du tænker at det kunne være sjovt at prøve kræfter med at køre bmx løb.

Der er en del ting der skal styr på inden, og her skal du selv i gang (eller mor/far).


Du skal have styr på følgende:  

• En klubtrøje (Bestilles i klubben)

• Hvilket nummer skal jeg kører med, og front og side nummerplade.

• Købe en transponder, og ikke mindst aktiver den:

    https://speedhiveshop.mylaps.com/active-sports/prochip-flex.html

    (Det er også mulig at leje en, til løb)

	 Guide til aktivering:

	 https://mylaps.my.salesforce.com/sfc/p/#D0000000oHhG/a/570000000doB/
uSXWjF_nBVAET8er7hq4C_VjTLaUpU.5M8VZQCK0Gz0 

• Tilmelde dig løbet: 

    https://www.cyklingdanmark.dk/tilmelding/

• Læse Technical guide for det pågældende løb, da der kan være små men vigtige ændringer fra løb til 

løb, technical guide vil kunne findes på cyklingdanmark.dk, eller via dansk bmx race facebook gruppen. 


Når vi tager til løb: 
Klubben råder over 2 telte, så vores ryttere kan stå i læ for sol, vind og regn, disse telte er forbeholdt 
rytterne. 

Så cykler, forældre, div vogne skal holdes ude af teltet !

Vi skiftes til at have dem med ud til løb, og hjælpes ad med at stille dem op og tage dem ned igen.







Det skal kører/forældre selv klare Det står holdlederen for

Tjek at transponderen viker, i mål feltet Ligger en foreløbig løbsliste ud på klubbens facebook side, til 
tjek inden løbsdagen.

Tjek at kørenummer og årgang/klasse passer med rytter 
listerne.

Går på banen ved styrt. (og forældre går ikke på banen ved 
styrt, medmindre de bliver kaldt !!!)

Downloade appen “sportslist” som kan bruges til nogle løb, 
til heat nummer, resultater osv.

Har kontakten med kommisær og beregneren.

Kom til mødetiden, og meld din ankomst til holdlederen, der 
vil være et opslag på facebook siden, fra holdlederen med 
møde tid osv.

Holdlederen får en rytterliste med heat nummer, denne må gerne 
lånes så heat nummer kan skrives ned.

Denne vil også blive delt på facebooksiden

Ring/sms til holdlederen hvis du bliver forsinket, eller ved 
afbud. Nummeret fremgår at før nævnte facebook opslag.

Holdlederen notere rytternes placeringer ned i heatene. 

Hav styr på tidsplanen, så du kommer til tiden inden starten 
går (der ventes ikke på nogen)

Hjælper ved tvivl og spørgsmål, spørg hellere en gang for meget 
end en gang for lidt.

Melde defekt til holdleder, i parcferme, eller på gaten. 

Dagens løbsliste kan ses på facebook og er der fejl 
kontaktes holdlederen.

Husk den gode tone, dette gælder både ryttere og 
pårørende.
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