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Formandens beretning 2016. 

Vi er så småt ved at vinke farvel til året 2016, hvilket har været et år med masser af udfordringer 
på godt og ondt. 

Vi havde igen i 2015/2016 træning i Harlev hallen, denne vinter havde vi tilbudt Taulov og 
Haderslev Bmx at deltage. Dette blev en kæmpe succes, så stort at vi måtte lukke for 
tilmeldingerne. 

Foråret kom og der blev besluttet at der skulle ske noget nyt på banen, dette gav resultatet i et nyt 
forløb på 3. langside og en helt ny sidste langside. Og dette har i det store hele fungeret, hvor 90 
% af vores kørere har givet tommel op. Det nye forløb på sidste langside, har også givet en lille 
hjemmebane fordel. 

I slutningen af maj var vi værter for Hedensted open og 2. afd af midtjysk cup, dette forløb mere 
eller mindre gnidnings frit, og endte som håbet med en masse kører der havde en masse godt 
race og sjov på og udenfor banen. 

Endnu en løbs weekend blev det til i 2016 med Pre JM/JM. Her rendte vi ind i udfordringer, der var 
fest i hallen for 600 mennesker, så vi kunne ikke bruge hallens faciliteter, så camping skulle flyttes, 
alternativ bad og toilet forhold og strøm, dette lykkes dog at blive løst i sidste time. 
Jørn vores kasserer/Beregner chef, var så uheldig at have et voldsomt styrt op til JM weekenden, 
så vi stod uden beregner, og de beregnere der havde været med i midtjysk cup var forhindret, men 
med hjælp fra beregner team nord, gik dette også op i en højre enhed. 
Sammeritterene kunne ikke stille med det reglements bestemte antal sammeritter og vi havde 
kontakt til flere sammeritter tjenester, dog uden held. Men det endte med at røde kors i Horsens 
alligevel kunne stille med det fornødne antal. 

På den sportslige side har det det været et godt år, og der kommer flere og flere hurtige kører ud af 
træningen. 

Reultaterne taler for sig selv: 

EM 
Matias Lund nr 6 (Men 17 - 24) 

European cup 
Mathias Lund nr. 3 (Men 17 - 24) 

Dm (29 kører til start) 
12 i top 8. 
Michelle Sørensen nr 2 (Cruiser woman 29 - under) 
Kasper Kristensen nr 3 (Cruiser 29 - under) 
Jesper Teist nr 2 (Cruiser 30 - 39) 
Daniel Teist nr 3 (Expert 7 år) 
Mike Poulsen nr 2 (Expert 11 år) 
Anders Hansen nr 6 (Expert 11 år) 
Mads Hjortflod nr 8 (Expert 11 år) 
Simon Kjeldsen nr 7 (Expert 13 år) 
Simon Højsgaard nr. 1 (Expert 15 år) 
Frederik Kjeldsen nr 5 (Expert 15 år) 
Nicolai Hansen nr 8 (Expert 15 år) 
Mathias Lund nr 3 (Men 17 +) 



Jt All In racing Cup 
11 i top 8 
Michelle Sørensen  nr 4 (Cruiser fun) 
Jesper Svanberg nr 8 (Cruiser fun) 
Jesper Teist nr 8 (Cruiser Experienced) 
Daniel Teist nr 7 (Expert 7 år) 
Mike Poulsen nr 2 (Expert 11 år) 
Mads Hjortflod nr 3 (Expert 11 år) 
Anders Hansen nr 7 (Expert 11 år) 
Simon Højsgaard nr 1 (Expert 15 år) 
Nicolai Hansen nr 6 (Expert 15 år) 
Fredrik Kjeldsen nr 7 (Expert 15 år) 
Mathias Lund nr 4 (Elite men) 

Jm 
31 i top 8 
Kasper Kristensen nr 3 (Cruiser 29 - under) 
Jesper Svanberg nr 8 (Cruise r 40 +) 
Nicolai Friis nr 7 (Expert 6 år) 
Silas Mensing nr 8 (Expert 6 år) 
Janni Pedersen nr 3 (Piger 7 år) 
Daniel Teist nr 2 (Expert 7 år) 
Nikoline Surovceva nr 5 (Piger 8 år) 
Rasmus Hjortflod nr 5 (Expert 8 år) 
Frederik Busk nr 6 (Expert 8 år) 
Noah Risvig nr 8 (Expert 8 år) 
Mette Madsen nr 2 (Piger 9 år) 
Morten Jacobsen nr 6 (Expert 10 år) 
Laura Bech-Nielsen nr 2 (Piger 11 år) 
Anders Hansen nr 2 (Expert 11 år) 
Mads Hjortflod nr 3 (Expert 11 år) 
Mike Poulsen nr 4 (Expert 11 år) 
Oliver Christensen nr 7 (Expert 12 år) 
Thea Sørensen nr 2 (Piger 13 år) 
Simon Kjeldsen nr 3 (Expert 13 år) 
Tim Poulsen nr 5 (Expert 13 år) 
Rasmus Holbech nr 6 (Expert 13 år) 
Janick Sørensen nr 5 (Expert 14 år) 
Casper Laurberg nr 7 (Expert 14 år) 
Jonathan Svanberg nr 8 (Expert 14 år) 
Josefine Svanberg nr 2 (Piger 15 år) 
Frederik Kjeldsen nr 2 (Expert 15 år) 
Nicolai Hansen nr 3 (Expert 15 år) 
Mark Vedsted nr 4 (Expert 15 år) 
Simon Højsgaard nr 7 (Expert 15 år) 
Michelle Sørensen nr 1 (Piger 17+) 
Christoffer Olesen nr 6 (Expert 17+) 

Visioner for det kommende år:
Vi går som de fleste nok ved ind i et nyt forbund fra 1/1-17, jeg personligt tror det vil blive positivt 
for dansk bmx. Men der er meget nyt vi skal lære at forholde os til. Og jeg/vi vil forsøge at holde 
klubbens medlemmer opdateret med alle nye informationer og tiltag der kommer i det kommende 
år.



Vi har i vinteren igen lejet os ind i Harlev hallen en gang i måneden i dec., jan. og feb. Og vil når 
vejret tillader det træne på egen bane.

Medlems tallet ligger på ca. 85 så det er ca det samme som sidste år, og med det medlemstal er vi 
også på udkig efter nye træner emner, da vi med træning 4 gange i sommer halvåret belaster 
vores træner hårdt. 

Udsigten til den nye bane ligger stadig ved Hedensted Kommune, og jeg kan ikke fortælle så 
meget nyt på den front.
Men også her skal vi nok melde ud når vi ved mere.

Og med det sagt går vi i klubben og i sporten et spændende år imøde !

/Formanden.


