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Formandens beretning 2017 

Så gik der endnu et år, og et år under nyt forbund, med udfordringer som blev løst hen af 
vejen.  
Vi var igen i år med arrangør på Midtjysk cup, der startede ud med løb i Feldborg bmx hal. 
Og dette var det løb i cuppen med flest deltagere. (25 - 35 rytter til hver afd.) Og vi kunne 
igen bryste os af at være den klub med flest deltager pr klub pr afdeling. Det var en fin 
blanding af garvede ryttere og helt nye, og alt i alt tilfredstillende fra klubbens side. Totalt 
på den samlede cup kunne vi godt ønske os at flere deltager. 

På vores bane er der ikke sket de store tiltag, da vi har afventet den deadline for projektet 
med den nye bane, hvilket blev meldt ud på et pressemøde at vi skulle kunne starte 
byggeriet i start 2019. Og i kraft af dette har vi i ledergruppen besluttet at fortsætte 
arbejdet med at få belysning på banen, så vi kan træne mere end en gang om ugen når 
vejret tillader det i vinter halv året.  

Resultaterne har igen i år været flotte, ved national cup, Dm og JM 

11 top 8 placeringer til national cup 
5 top 3 placeringer til DM 
8 top 3 placeringer til JM, hvor det er vær at nævne at i Drenge 16 år tog Østjysk hele 
podiet med Simon Højsgaard, Frederik Kjeldsen og Nicolai Hansen. 

Vi har i år valgt at tilbyde Muay thai bokse træning, til klubbens medlemmer hver tirsdag 
aften, og kan kun opfodrer til at deltage, da det er knald god træning, både for store og 
små. 

2018, er målet at bibeholde eller vækste vores medlems antal, og få liv i vores forældre 
med frivillige opgaver i klubben, så som græsslåning der fint kan klares på en trænings 
aften, vask af klub cykler osv. 
Banen skal til foråret have en kærlig hånd, hvor top belægningen skal friskes op, der vil 
blive kaldt ind til en arbejdsdag ! 

Jeg går og drømmer om at vi får liv i vores løbecykler, men igen mangler der frivillige til at 
stå for det, og der kræves mere empati end bmx viden at være frivillig der. Var det noget 
for dig så sig til ! 


