
!  
Assendrup tirsdag den 14. oktober 2014 

Formandens beretning 2014 

2014 har været et fantastisk år for Østjysk bmx klub, både på aktiviteter i klubben, 
medlems tilgang og resultat mæssigt  

På den sportslige side: 

Vi har i år fået 2 danske mestre Mathias Lund Kristensen i Junior men, og Frederik 
Kjeldsen i expert 13 år.  
Og 3 jyske mestre Freja Lindbæk i piger 14 år, Frederik Kjeldsen i expert 13 år og  Mathias 
Lund Christensen i Junior men. Der udover skal det siges at ud de 22 kører fra Østjysk var 
de 8 kørere i top 3 ved de Jyskemesterskaber. 
Stort tillykke til dem. 

Landspokalen 2014 kastede 2 samlede vinder af sig til Østjysk bmx, Rasmus Hjortflod i 
expert 6 år og Freja Lindbæk i piger 14 år, igen tillykke til dem.  
Der var en fast trup der var afsted til de 5 weekender, og der er blevet hygget og skabt 
gode relationer til andre klubber. Håber at flere fra Østjysk Bmx vil prøve kræfter med 
Landspokal tuneringen i 2015 ! 

Midtjysk cup 2014, hvor vi i år afholdt finalen, var der stor tilslutning fra vores kørere. 
4 kører kom helt til tops i cuppen,Michelle Sørensen i Crusier ladies, Freja Lindbæk i piger 
13 - 14 år, Mads Hjortfold i expert 9 år, og Simon Christensen i expert 16 år. Igen stort 
tillykke. 
Vi stillede med 30 - 35 kører til de 5 afd. hvilket er flot,  og tror vi i 2015 vil stille med 
samme antal om ikke flere ! 

Hedensted open 2014/ Midtjysk cup finale, havde lidt en hård fødsel, da vi lørdag kort 
inden løbs start blev brændt af fra Akuttjensten som vi ellers havde kontrakt med, dette 
blev dog redet af en nød plan iværksat af Jørn Nielsen, der kunne trække på nogle 
forbindelser ved Respons, og i samarbejde med forældre med gyldigt førstehjælps bevis 
lykkes det at gennemføre weekenden. 
Vi har fået ros fra dommerens side, at weekenden forløb glat og der ikke var noget at pege 
finger af. 
Vi havde dog lidt problemer med gaten om søndagen, da det kneb med trykket med 8 
cruiser, på den anden side, vi arbejder pt på en løsning. 

Vi havde først på året en arbejdsdag, hvor banen skulle gøres sæson klar, og der var lidt 
bygge projekter der skulle følges op på, da en af 2013’s efterårs storme efterlod vores 
beregner hus uden tag. 
Der var enorm tilslutning, ca 50 mennesker der ikke var blege for at tage fat, og 
undertegnede blev taget lidt med bukserne ned da de kneb med at holde styr på 
arbejdsopgaverne, dette havde jeg så lært af til vores anden arbejdsdag, ugen før vores 
løbs weekend. Hvor dette forløb glat. 



Vi har fået nyt tag på beregnerhuset, og et nyt halvtag foran klubben, så vores forældre 
kan stå i tørvejr under vores træninger.  

Der har igen i 2014 været en kæmpe medlems tilgang og vi er lige under de 100 licenser/
medlemmer, og er en af de største bmx klubber i Jylland. 
Dette er super flot men dog ikke et mål for mig personligt, da der gerne skulle være kvalitet 
i træningen, og klubben gerne skulle være et rart sted at være. 
Vi har i 2014 prioriteret en sundere linie i kiosken, hvor cola og slik, er blevet skiftet ud 
med sunde sandwich og juice, dette er blevet positivt modtaget af børn såvel som voksne. 
Frugt ordningen har kørt hele 2014, og har igen skabt relationer på tværs af alders trin, og 
kører erfaring. Dette har også vist sig når vi har været til løb hvor der er blevet hjulpet på 
kryds og tværs.  
Vi mangler dog TL (Officials) da det er de samme der står til alle løb, dette kræver dog at 
vi får nogle uddannet, og dette skulle være muligt for klubbene selv at gøre i 2015. 
Bo Vedsted & Jette Olesen blev i 2014 uddannede stævneledere 
Jørn Bech-Nielsen og Tom Kristensen tog beregner kurset i 2014. 

Vi fik i slutningen af 2013 stiftet en sponsorgruppe, bestående af Anja Hjortflod, Bente 
Jensen og Christina Skov, med Gitte Vedsted på sidelinien, de 4 har siden lavet et kæmpe 
stykke arbejde som har givet følgende: 
Jellingsparre kasse’s fond                       20000 kr 
Sydbank                                                  10000 kr 
Hedensted kommunes udviklings fond   25000 kr 
Salg af lillebror lotteri                   ca.  11000 kr 
Indsamling i Superbrugsen              ca     2700 kr 
Polyprint                                                    5000 kr 
Xl Byg                                                        5000 kr 

De unge damer har gjort det muligt at få skiftet 16 af vores klubcykler ud, og vi har indkøbt 
22 sæt hjælme og handsker, som vil blive leveret først i det nye år. 
En kæmpe tak skal der lyde fra min side. 

På trænersiden har vi 2 nye trænere, der her i efteråret har gennemført klubtrænere 1 
uddannelsen (Henriette Clemmensen & Kasper Kristensen) ,da vi så gerne skulle kunne 
dække de ugenlige træninger med 5 trænere. 
Vi havde de sidste 3 onsdage op til DM Peter Gammelby inden som gæstetræner på hold 
to, dette var en fantastisk succes. 

I har alle nok hørt rygter om at der arbejdes sammen med Hedensted Kommune om en ny 
bane af international standard, Jesper og jeg har for få timer siden været til brainstorm 
møde, med de berørte parter. Der er pt 3 millioner og grund stillet i udsigt i 2016. 
Der blev luftet mange ideer, hvor ikke kun bmx er på tegnebrættet, der bliver tænkt meget 
ud af boxen, og muligheden er mange. 
Der blev bla. andet vendt muligehederne for en pump track, cross fit, skate bane osv. 
Dette er et meget stort projekt som er kæmpe stort for Østjysk bmx klub, men også et stort 
løft for dansk bmx i helhed. 

2015 håber jeg bliver et lige så godt år som 2014 om ikke bedre, da Østjysk bmx klub 
fylder 30 år, og vi forhåbenligt kommer lidt igang med den videre udvikling af den nye 
banen.  



Til sidst vil jeg sige stort tak til alle de frivillige der har bakket op om klubben, uden jer 
havde alt dette ikke kunnet lade sig gøre.  
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