Nyhetsbrev från grengrupp BMX Q4 2018
2018 lider mot sitt slut och arbete pågår för fullt inom grengruppen med verksamhetsplan och budget för
2019, utifrån de områden som togs upp på höstmötet i oktober tillsammans med alla klubbar. I detta brev
kan ni läsa om några nyheter/förtydliganden inför säsongen 2019.

Tävlingssäsongen 2019
Barns tävlan utomlands
På höstmötet 2018 hade majoriteten av klubbarna uppfattningen att den tidigare tolkningen av RF:s riktlinjer
av barns tävlan utomlands borde omprövas och låta barn få tävla utomlands eftersom det inte föregås av
selektering samt BMX är en familjesport och familjer kombinerar semester med tävlingar utomlands. Ett av
syftena med RFs riktlinjer är att komma bort från tidig selektering. Efter höstmötet skickade grengruppen en
fråga till förbundsstyrelsen angående klubbarnas tolkning av riktlinjerna. Vi har nu fått följande svar:
SCF har inte landslag för barn- och ungdomar under 16 år, undantag Ungdoms-OS. SCF bekostar inte
tävling internationellt. I övrigt gäller att träning och tävling ska ske i närområdet, i de fall enskilda individer
väljer att åka utomlands för semester, träning eller tävling är detta inget förbundsstyrelsen har synpunkter
på.
Utifrån detta har Grengruppen beslutat att följande gäller inför säsongen 2019:
Barn får delta i tävlingar utomlands, även i länder som inte erbjuder samma tävlingsform som i Sverige,
d.v.s. de har kvalificering och placering. Det gäller även Europacuper, VM, EM och NM. Vid tävlingar där
svensk tävlingsform erbjuds kommer förbundet att anmäla åkarna till den klassen. Beslutet är avhängigt att
det inte krävs någon uttagning innan anmälan.
Swecup/Sverigeserien 2019
Swecup/Sverigeserien 2019 kommer vi att prova några av de förslag som kom upp i motioner och
utvärdering av säsongen 2018. Under 2019 kommer det att vara 5 deltävlingar. Två dubbelhelger och en
deltävling på söndagen efter SM. Tävlingsschemat ser därmed ut enligt följande:
 Swecup 1: 15 juni – Lerum
 Swecup 2: 16 juni – Lerum
 Swecup 3: 7 juli – Malmö
 Swecup 4: 21 september – Uppsala (datum kan ev. ändras)
 Swecup 5: 22 september – Uppsala (datum kan ev. ändras)
Alla deltävlingar räknas i cuptotalen, men man måste delta i minst 4 deltävlingar för att få slutresultat i cupen.
Eftersom deltävling 3 ordnas på reservdagen för SM, så utgår den om reservdagen måste användas.
Nytt sekretariatssystem
Grengruppen har beslutat köpa in ett nytt sekretariatsprogram, BEM Production från Moto-Sheets, samma
som bl.a. Danmark använder. Planering av implementation pågår och klubbarna kommer att bli delaktiga i
detta. Ansvarig från grengruppen är Annika Molén. Nytt sekretariatssystem innebär att vi har möjlighet att
köra lottade heat i alla klasser och möjlighet att köra C och D finaler, vilket kommit upp som ett önskemål på
de senaste höstmötena. Detta innebär att alla får cykla lika mycket och med jämlikt motstånd. Det nya
sekretariatssystemet möjliggör också användning av transponders. Det är upp till varje klubb om man vill
investera i ett transpondersystem till sin bana, för att använda både på tävling och träning. På sikt hoppas vi
att det finns möjlighet att låna transpondersystem på motsvarande sätt som målkameran, det är något vi
håller på och tittar på men inget vi har till säsongen 2019.
Webbsändningar
Det finns en ambition att sända SWEcup samt SM under 2019. Grengruppen tittar på en lösning för att
möjliggöra detta i samarbete med arrangerande klubbar. Mer information kommer.
Reglementsförändringar/klasser
Grengruppen har en dialog med Huvudkommissariegruppen för BMX kring de motioner och diskussioner
som framkom på höstmötet kring bl.a. elitklass, SM-tecken.

Övrigt
”Gröna kortet”
Oavsett om du är nybörjare eller rutinerad cyklist, kan kunskap inom sporten aldrig blir för stor. Som ett stöd
för klubbarna håller ett utbildningsmaterial för ”Grönt kort” på att tas fram. Syftet är att genom ökad kunskap
om sporten och dess regelverk få kunnigare cyklister och föräldrar och utveckling av sporten som följd. Alla
klubbar kommer att få materialet och ansvara för att det används. Vi återkommer med mer information
Utbildningar
Under 2019 kommer vi att se till att alla klubbar håller sig uppdaterade med utbildningar, både vår som höst.
Vårt mål är att bedriva kurser i såväl söder som i norr med god fram förhållning. Det som vi främst kommer
satsa på är:
 Tävlingsledarutbildning
 Bankommissarie
 Tränarutbildning för klubbarnas aktiva tränare. Denna kommer att genomföras den 16–17 mars på
Vallens BMX hall i Laholm. Mer info kommer inom kort.
Sponsorer
BMX Sverige är alltid på jakt efter sponsorer som kan stötta vår satsning i rätt riktning. Har ni bra kontakter
som kan vara värda att kontakta eller tips så kontakta gärna grengruppen via mail bmx@scf.se. Så skall vi
göra ett försök att signera något bra för just vår gren.
Fastighet
Grengruppen har bistått några kommuner med information kring bygge av pumptrack och BMX-banor.
Dessa anläggningar är främst tänkta för spontanidrottande. Glädjande är att minst en privat BMX-racing hall
kommer invigas under 2019 i Våxtorp.

Landslag och utvecklingslag
Ett satsningsområde 2019 är Utvecklingslag BMX 13+, ansvarig från grengruppen är Ola Slettenmark.
Den tidigare påbörjade satsningen på 13+ kommer under 2019 att ytterligare breddas. Målet är att med
klubböverskridande krafter, i kombination med förbundsstöd, skapa så goda förutsättningar som möjligt för
utveckling av våra äldre ungdomar inom svensk BMX racing. Detta uppnås genom att tillsammans skapa
grundläggande möjligheter för cyklisterna att mötas, träna och tävla tillsammans och därmed kunna sporra
varandra och sporten till den utveckling vi ser är önskvärd.
Genomförande
Avsikten är att bygga en struktur där klubbarna gemensamt bidrar till att skapa gemensamma läger,
tävlingsresor och övrigt stöd och stordriftsfördelar. Vi kommer att genom grengruppen söka/budgetera medel
för att ta in lägertränare, träningsprogram samt coachning vid gemensamma tävlingsresor. Vi avser i första
hand inte att lägga förbundsmedel på att subventionera resor och boende mm, utan nyttja dem för att höja
effekt och kvalitet på de satsningar som cyklister och klubbar är redo att göra. Samordning av boende och
resor bidrar dock oftast även till lägre kostnader och samordningsvinster. En kostnadssänkande effekt är att
antalet medföljande föräldrar/vuxenansvariga ofta kan minskas.
Genom ett aktivt klubbnätverk och årsvis planering i samband med grengruppens verksamhetsplanering
avses god kommunikation, planering och framförhållning uppnås - en förutsättning för god verksamhet.
Villkor och förutsättningar
Utvecklingslag BMX 13+ är en öppen grupp utan uttagningsförfarande, där åldern och viljan att utveckla sig
själv och andra är kriterier för deltagande snarare än cyklistens nivå. Från och med det år som cyklisten fyller
13 år kan denne delta i utvecklingslagets aktiviteter.
Varje klubb har utsett en lokalt ansvarig kontaktperson för 13+.Tillsammans utgör klubbarnas representanter
nätverk för informationsdelning, planering och diskussion kring utvecklingslagets aktiviteter.
Under våren kommer ett antal aktiviteter att genomföras, bl.a. läger och samordning av deltagande vid
deltävlingar i Europacupen. Mer information om aktiviteter och utvecklingslaget kan ni få av den lokala
kontaktpersonen i er klubb, det finns även en Facebookgrupp för de som är intresserade Utvecklingslag
BMX 13+

Landslaget 2019
Följande tävlingar är planerade för landslaget:
 EC 1&2 Verona
 EC 3&4 Zolder
 EC 5&6 Råde
 EC 7&8 Sarrians
 EC 9&10 Peer
 VM Zolder
 EM Vamiera
 NM Ängelholm
Och följande läger/tester:
 Alicante (Februari)
 Manchester (prel. mars, ej bekräftat ännu)
 Bosön (Mars)
 Zolder inför VM
 Vamiera inför EM
 Ängelholm inför NM
 Bosön (Oktober)
Kallelse till uppdrag/läger kommer att skickas ut i början av 2019. Under januari kommer även
landslagsåkarna att presenteras. Ansvarig för landslaget är förbundskapten Fredrik Källberg.
Vi ser framemot 2019 och att tillsammans med alla klubbar och medlemmar utveckla BMXen i Sverige.
Gott Nytt BMX År önskar grengruppen BMX

