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Formandens beretning 2015 

Så er 2015 ved at være over, og det  har været et begivenhedsrigt år, det være sig både på godt 
og skidt. 

Vi havde i vinteren 2014/2015 traditionen tro lørdags træninger i Harlev hallen, der var dog ikke 
den håbede tilslutning, og da det er dyrt at leje hallen gik vi ud med et underskud, da vi også 
havde hyret Peter Gammelby ind som træner. Og på baggrund af det og sidste års milde vinter, 
har vi i vinteren 2015/2016 valgt at fravælge muligheden for træningen i Harlev, og træne så meget 
så muligt på vores egen bane. 
Skulle vi få en hård vinter vil vi forsøge at leje os ind enten i Harlev, eller Feldborg (da de forventer 
at være færdige omkring uge 6) 

I foråret 2015 fik vi med støtte fra Sandmanden og Ejvind Lauersen, i form af materialer, lavet en 
mini/strider bane, der var stor opbakning fra frivillige forældre, der på et par dage fik anlagt banen. 

Vi havde en arbejdsdag inden vi skulle afholde vores jubilæums løb og finalen i midtjysk cup, der 
var igen en kæmpe opbakning fra frivillige, og  der kunne tælles 30 - 40 personer, hvilket er rigtigt 
flot og det kendetegner efterhånden vores lille klub, at der blive bakket op om klubben når der er 
brug for hjælp. 

Vores jubilæumsløb blev en succes, med kører fra toppen i den danske elite, dette var nok også i 
kraft af at vi havde valgt at sætte en høj  bare for præmie pengene til men/woman open. 
Midtjysk cup finalen gik løbs mæssigt rigtigt fint, dog var der lidt udfordringer med en gate der 
knækkede helt over. Dette blev  løst med 3 mand der hjalp gaten op, så vi kunne kører racet 
færdigt. 

Efterfølgende blev der via diverse sponsorater bestilt en ny gate ved Bensink i Holland, der var 
dog 6 ugers leverings tid. Og ugen op til leveringen blev der taget fat med frivillige hænder med 
Asger Jakobsen ved roret. Der blev knoklet igennem, der var en fast hård kerne der knoklede med 
færdiggørelsen. Vi fik stor støtte fra Torkild Jensen, men maskiner og fører (Asger Jakobsen), K.G. 
Kloster med en container + bortskaffelse af affald, og ikke mindst Bøjes Maskintransport med kran 
til at løfte gaten på plads. 

Næste ventende projekter, er lys på banen, redskabsskur bag toilet bygningen, og banen skal 
have den stor tur, da vi næste år har 2 løbs weekender. Det er midtjysk cup/ Hedensted open i maj 
og Pre JM/JM i sep.. Dette vil kræve at alle giver en hånd med, men dette er jeg heller ikke tvivl 
om at der vil være stor opbakning blandt vores frivillige. 
“Projekt ny bane” ligger ikke stille, der arbejdes pt. fra kultur og fritid på at får en konsulent tilknyttet 
projektet. 
Konsulenten skal udfærdige tegninger, datamateriale, prissætte m.m. i en samlet præsentation 
(altså et for-projekt) som kan få byrådet til at træffe en beslutning om det forkromede projekt, og 
samtidig kan præsentationen bruges til de fondsansøgninger der skal laves både i forbindelse med 
BMX og resten af de idéer der påtænkes derude. 

Vi er igen i år vokset på medlems siden, da vi nu tæller ca 100 kører licenser i klubben, dette kan 
også ses til div løb, både på deltager antal og resultater. 



Der er blevet kørt flotte  løbs resultater i år, og stor deltagelse til div. løb: 

EM: 
Mathias Lund Kristensen tog en 7 plads til Em i Holland. 

NM: 
12 kørere i alt 
2 kører i top 3 
5 kørere i top 5 

DM: 
25 kører ialt fra Østjysk 
8 kører i top 3 
5 kører i top 10 

JM: 
28 kører til start 
Jesper Teist,Simon Højsgaard & Freja Lindbæk blev jyskemestre 
5 kører kom i top 3 
13 kører kom i top 10 

LP:  
25 Kører deltog i minimum en afd. 
Michelle Sørensen og Mads Hjortflod blev samlede vinder i deres klasser 
3 kører i top 3  
6 kører i top 8 

Midtjysk cup: 
41 kørere deltog i minimum en afd. 
3 kørere vandt deres klasser, Mads Hjortflod, Simon Højsgaard og Anne Jensen 
7 kører i top 3 
10 kører i top 10 

Men de kører vi har i klubben pt, håber jeg at se flere der vil prøve kræfter med LP i 2016, så vi 
kan lave endnu fler flotte resultater. 

Det er ikke en prioritet for mig at vi er en klub med mange kører, men at de kører vi har er glade for 
at komme i klubben, og får noget ud af træningen. 

Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores trænere med udgangen af 2015, da Bo Vedsted 
har valgt at træde ud, som fast træner,  af træner teamet, han vil dog stadig komme i klubben da 
han nok ikke kan undvære os :-) 
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