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Foråret er kommet og i weekenden droppes gaten for årets første National Cup i Ikast, som i 

tolvte time har fået titelnavnet ”Car Steam Wash Cup 2017”, idet Car Steam Wash har valgt at 

ligge sponsorat til årets National Cup.  

 

BMX Udvalget og dansk BMX generelt, arbejder fortsat med overgangen til DCU, herunder 

strukturen i distrikterne samt talent-/elitearbejdet. Jens-Erik Majlund er den 1. april tiltrådt som 

Administrations- og Elitechef i DCU, og BMX Udvalget har møde med Jens-Erik og DCU den 20. 

april for netop at drøfte forløbet omkring overgangen samt resten af sæsonen. Vi er klar over 

at den nye struktur sammenholdt med sæsonopstart, hvem gør hvad osv. har givet og fortsat 

vil give sine udfordringer, men sammen er vi sikre på, at vi får løst opgaverne, således at det 

igen bliver hverdag. Omvendt er det aldrig helt forgæves at vaner får en ”rystetur”, hvorfor 

også meget positivt falder ud af denne proces. 

 

En ting som har fået en uundgålig rystetur er vores reglement. BMX reglementet er optaget i 

”DCUs Sportlige Regler 2017” som et nyt Kapitel 14. Det har været et større arbejde, med flere 

henvisninger at tage højde for, DMU regler der ophæves og DCU regler der indføres. Brian 

Schmidt har foretaget denne reglement-indskrivelse i samarbejde DCU-Tekniske Kommission, i 

et format som er godkendt. I forlængelse af dette kan vi ligeledes oplyse, at vi i dag har 8 

kommissærer tilknyttet BMX, fordelt på seks i Distrikt Vest og to i Distrikt Øst. Fra DCUs 

Kommissærudvalg er der blevet bevilliget kursus for nye potentielle kommissærer. Datoen 

kendes endnu ikke, men tænk gerne over om det er noget for dig. 

 

På de kommende sider kan du læse om de særlig fremhævet reglementsændringer gældende 

for 2017 (reglementet udkom online den 7. april) og findes på følgende link: 
http://ny.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/DCU_sportslige_regler_2017.pdf  

 

Nummerplade – hvilket nummer må jeg benytte? 

Inden vi helt hopper til reglementet, så kom der en melding fra UEC op til årets første UEC løb, 

som kastede en mindre ”bombe” i det arbejde, der var foretaget for at tilsikre, at det danske 

nummerplade system fulgte de numre, som vores ryttere også anvendte i udlandet. Da UEC 

udsendte deltagerelister for årets første European Cups i Zolder, så havde alle tilmeldte ryttere 

modtaget nye numre. Dette er sket i sidste øjeblik fra UECs side, idet man har brudt 

samarbejdet med René Nicholas som beregner. Den database hvorfra numrene blev udstedt 

var ejet af René Nicholas, som ikke vil overdrage disse til UEC. Derfor måtte man lave et nyt 

system i UEC, hvilket JS Timing står for de kommende 4 år. Det udløste forvirringen omkring 

nummerplader i Danmark, for hvad skal vi nu bruge af nummer, når vi kører løb i Danmark? 

 

I går fik vi de sidste tilbagemeldinger fra UEC, hvorfor vi med ØJEBLIKKELIG virkning har valgt 

at TILLADE de nye UEC numre allerede fra i år ved løb i Danmark. Dette gør vi for at tilgodese 

de ryttere, som både kører European Cup og løb i Danmark, således de fortsat kan nøjedes 

http://ny.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/DCU_sportslige_regler_2017.pdf


 

med en nummerplade (pr. klasse) de stiller op i. Ønsker du fremover at benytte dit nye (2017) 

UEC nummer, altså nummeret du fik i Zolder eller får i Erp (eller senere på året), så kan du 

sende en mail til brian.schmidt@danskbmx.dk som administrere nummerpladesystemet i 

Danmark. Ønsker du at fastholde det nummer, som du fik tildelt sidste år eller op til sæsonstart 

i år, så skal du ikke foretage dig noget. Det er fortsat dit personlige nummer, som registreres 

som dit DCUnr. Husk du altid kan se dine data på DCUs licensliste: 
http://ny.cyklingdanmark.dk/medlem/licens/licensliste.html 

 

I tillæg til dette nyhedsbrev er ligeledes en oversigt over alle optjente placeringsnummer, som 

er opnået i 2016. Ønsker man at benytte dette nummer ved løb i Danmark, kan man ved 

tilmelding klikke af i feltet ”OPTJ-nr”, som giver besked til beregnerne om, at man ønsker at 

benytte sit optjente placeringsnummer i det aktuelle løb. Dog skal vi understrege, at dette er 

en ny feature, hvorfor ALLE bedes går til deres holdleder og dobbelttjekke deres nummer og 

evt. få det rettet hos beregnerne. Husk det altid er en rytters ansvar at det tilmeldte nummer 

stemmeroverens med det faktiske på nummerpladen, samt at du skal anvende samme nummer 

gennem en hel løbsserie. 

 

DCU Sportlige Regler 2017 generelt 

Reglementet er nu indsat som en del af DCUs Sportslige Regler, gældende for 2017. DCUs 

Sportslige Regler er opbygget af kapitler, herunder § og punkter, feks. Kapitel 14, §3 (3.2-1). I 

forbindelse med indskrivningen af BMX reglementet har der været lagt vægt på at overholde 

DCUs struktur, således at det er ”lettere” at henvise til et bestemt punkt i reglementet. Samtidig 

er BMX underlagt DCUs ”Generelle bestemmelser” under Kapitel 3 og kapitlerne frem til Kapitel 

6 ”Løbsjury”, om end at der kan være gentagelser i BMX Race eget Kapitel 14. Ligeledes kan der 

for BMX også være gren specifikke regler, kun gældende for BMX, hvorfor disse er beskrevet i 

Kapitel 14. Det kan bla. være omkring hvornår en licens kan tegnes (5 år) eller antal af 

samarittere ved løb osv. Så er du interesseret i reglerne for BMX Race, så er det Kapitel 3 og 14 

du specielt skal forholde dig til, men at skimte til Kapitel 4, 5, 6 og 15 omkring mesterskaber 

anbefales ligeledes. 

 

BMX Race – Kapitel 14, præciseringer og ændringer 

Hvad er så nyt? Overordnet er der ikke skrevet noget nyt ind eller opfundet nogle nye regler 

med enkelte undtagelser. Der er kigget og opdateret ud fra UCIs 2017 Reglement (Part VI), som 

hele tiden er det reglement som vi så vidt muligt retter os efter i dansk BMX. 

 

Licensklasser vs. løbsklasser 

En præcisering af hvad der er en licensklasse, og hvad der er en løbsklasse. Licensklasser følger 

UCIs licenserklasser for BMX, med en enkelt undtagelse. Vi har i Danmark valgt fortsat at have 

en klasse der hedder piger 6 år og under (UCIs hedder 7 år og under). Det er de licensklasser 

som fremadrettet åbnes ved DM. For alle andre løb kan en Technical Guide (TG) bestemme, 

hvilke løbsklasser som et løb afvikles efter. Det kan være dobbelt årgange, piger og drenge i 

samme klasse osv. 
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Hjælp til støtte i parc ferme og på gaten 

For kategoriseringen ”Nationale løb” som dækker National Cup og DM, er der indskrevet i 

3.12-3, at det IKKE er tilladt for hjælpere eller andre personer, som ikke har virke af officials, at 

opholde sig her, herunder hjælpe en rytter i startproceduren. Denne regel er i UCI selvskrevet 

(ikke nævnt), da det er naturligt man ikke må dette. Samme gælder for UEC, og da der har 

været ønske om at vi bruger nationale løb til at modne i forhold til udlandet, så er denne regel 

indskrevet og præciseret nu. For alle andre løb kan TG definere hvorvidt hjælp/ophold i parc 

ferme er tilladt eller ej. 

 

Klikpedaler  

Det er tilladt at træne og kører med klikpedaler i Danmark. Dog kan en TG jfr. 5.9-5 begrænse 

dette op til licenskategorien 12 år og under. Ønsker man at have dette som en generel 

begrænsning ude i klubberne, står det klubberne frit for at have en sådan ”lokal klubregel”. 

Sammenlægges løbsklasser, så skal disse altid konkurrere på lige vilkår, dvs. der kan ikke laves 

en klasse, hvor nogle må kører med klik og andre ikke må. Forudsætningerne skal være de 

samme når gaten går. 

 

Officials  

Officials til at stå i sving, dvs. ”fejlobservatør” uddannes og modtager fremadrettet instruktioner 

på dagen. Herudover kan der til løb være mere end en kommissær, som derved tilsammen 

udgøre en ”løbsjury”, bestående af en Chefkommissær og en eller flere kommissærer, der alle 

kan uddele straffe for forseelser. Ingen andre officials kan uddele straffe for forseelser. 

Holdledere SKAL bære licenskort med billede, med licentype ”Teammanager” for at udføre 

denne rolle. Disse skal bestilles via DCUs medlemsportal på medlem.cyklingdanmark.dk og har 

en årlig licensudgift på 275,- pr. holdleder. 

 

Udstyr 

• Kørertrøje SKAL bæres under ceremoni. 

• Cykler på podiet under ceremoni er ikke tilladt. 

• Hjelme må IKKE have noget form for beslag til kamera monteret, dog må der gerne 

sidde klistermærke eller velcro tape på hjelmen, om end vi atter opfordrer til, at man 

tjekker producentens garantibetingelser for dette.  

• Gældende for Challenge og Junior, så må der IKKE trykkes nogen form for tal på ryggen 

• Ligeledes gældende for Challenge må der ikke anvendes Dannebrogsærme 

• Knæbeskyttere og andre beskyttere til formålet (som G-form og lignende) er nu tilladt 

(dvs. intet krav om en hård skal) 

 

Nummerplade  

Optjent nummer fra DM og National Cup beholdes fremadrettet. Gældende fra i år, så UDGÅR 

optjening af numrene 21-28 og 31-38. Dvs. at de numre som blev optjent i 2016, til anvendelse 

for i år kan anvendes, men vil ikke blive tildelt for 2018 sæsonen. For optjente DM numre 

gælder det, at ved DM 2018 opnår man retten til anvendelsen af sit optjente nummer 

umiddelbart efter DM er afviklet. Dvs. at optjener man DM nummer i 2017, så får man altså 



 

”kun” lov til at bruge det fra sæsonstart 2018 og frem til DM 2018. Dette sker efter vi har flyttet 

DM ind i første weekend af juli, samme måned som EM og VM afvikles. Efter EM og VM må 

man anvende sit evt. optjente nummer, hvorfor det giver synergi at følge dette. For optjente 

National Cup nummer, vil disse fortsat blive uddelt ved sæsonstart. Se endvidere side 1 i 

forhold til de nye UEC numre. 

 

Køreregler og straf 

Der er præciseret en del omkring straffe og konsekvens heraf. Husk at der ikke kan nedlægges 

protest over en kommissærs skøn af en forseelse på banen, ligesom at en uddelt straf ikke 

længere skal gives skriftligt af kommissæren, om end den skal fortsat skal meddeles til 

holdleder og/eller rytter samt slåes synligt op. Der kan nedlægges protest over et opslået 

resultat, men altså ikke over en forseelse på banen. 

 

Så alt i alt - mange paragraffer og regler, som i bund og grund drejer det sig om mere om 

fortolkning end om selve det der står. Enhver kommissær skal som en fodbolddommer 

foretage skøn, som af andre kan skønnes anderledes. Vi opfordrer til, at man som rytter, 

træner, holdleder og forældre som minimum skimter reglerne og forholder sig hertil. Så er vi 

som kommissærere overbevist om, at vi får den bedste og mest sportslige korrekte BMX race 

på banerne. 

 


