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Møte i Grenutvalg BMX og pumptrack  

Søndag 21. august 2022 kl 1900-2110 

TEAMS 

Deltakere: Ken Meland, Thomas Muller Karlsen, Lars Aslaksrud, Marita Laksesvela og Monica Solberg-Leinebø  

 

1. Oppfølging av referat sist møte  
 

2. Evaluering NM Sandnes BMX; NC Sola, Klepp og Orstad,  
a. NM Sandnes  

i. Det var utfordringer i dialogen med arrangør i forkant mht godkjenning av bane og 
feilmerking av pokaler i forkant. Som kommentar til dette fikk GU til kommentar at arrangør 
ikke hadde tid til å lese hele normen i forkant av arrangementet. Det tilkom noen 
kommentarer på at challengeklasser ikke fikk medaljer, selv om dette ikke er et krav i hht 
norm for ungdomsmesterskap. Det ble ikke delt ut blomster til norgesmestrene. Det var ikke 
seiers seremoni med innmarsj til premieseremoni: Arrangementet bar preg av at arrangør ikke 
hadde lest normen skikkelig. Arrangør visste ikke at de var forberedt på hva nivået på et slikt 
arrangement krever. På løpsdag bar arrangementet preg av at arrangør ikke hadde 
banemannskap til å preppe banen under løpet.  Forarbeidet var ikke verdig et NM, selv om 
selve gjennomføring av NM gikk greit.   

b. NC Sola – ingen spesiell kommentar 
c. NC Klepp – ingen spesiell kommentar  
d. NC Orstad – ingen spesiell kommentar  
e. NM Pumptrack Sandnes og Sviland BMX – godt gjennomført. Fint arrangement. Et råd til neste 

arrangør er å gjøre unna tidskvalifisering før publikum kommer. Da blir nok arrangementet mer 
publikumsvennlig.  
 

3. Henvendelse fra Gressvik BMX mht at de ikke får bygget ny startbakke til NC, slik som premissene i søknaden 
la til grunn. Spørsmålet er om NC kan gå som planlagt på gammelt anlegg. GU godkjenner dette enstemmig.  

 

4. Klubbledermøtet 29-30.10.2022. Thomas og Lars mener at Råde BMX har lokaler i orden. Lars tar kontakten 
med Råde BMX for å få bekreftet tid og sted. Når dette er bekreftet tar Monica initiativ til å sende ut invitasjon 
med påmelding og forslag til saker til agenda snarest. Vi må ha frist tidligst mulig for at klubbene kan spille inn 
saker og i tillegg få tid til å gå tilbake til klubb med styrebehandling av saker i forkant av møtet. Det tas også 
initiativ til treningssamling for TT samme helg på Råde. Monica formidler dette til Kitto. Oppstart lørdag ca kl 
1100.  

a. Tema: Para-BMX 
b. Revisjon av norm NM og NC 

i. Inkludere Para? 
ii. Endring av klasser?  
iii. Legge inn U23 i norm for NM slik at det blir lagt inn egen mesterskapstrøye  
iv. Pkt. Vedr banegodkjenning – godkjenning 6 mnd i forkant og arrangert NC i forkant av NM  

 

5. Para-BMX – til diskusjon. Råde BMX har hatt en funksjonshemmet, og tilpasset deltakelse i løp etter samtale 
med foresatte. Sviland BMX har det samme. Tilpasning er kanskje nøkkelordet. Viktig å opplyse om at 
tilpasning er mulig dersom klubbene får spørsmål om dette. Inkludere dette i normen for NM / NC?   



 
 

 

6. Evaluering av CTN og TT  
a. å langt i 2022. Kort oppsummert har TT vært et løft for alle utøverne, men de fleste utøverne skulle 

nok ønske at de hadde hatt bedre resultater. Det har vært et løft for utøverne at de har hatt trener 
tilgjengelig på EC-løp. I tillegg har alle utøvere fått tilbud om telt og fasiliteter. Har løftet det sportslige 
slik at flere utøvere har blitt sett og foreldre har prestert godt som chef d’equipe og andre 
akkrediteringer. De reisende har fremstått som et felles lag – Norge – når ute og reist. Utøverne selv 
må ta tak i det de har lært og erfart på EC-løp og ta dette videre med trener når de kommer hjem.   
 

b. Liste fra Kitto over utøveres prestasjon. Kitto mener at GU eier prosjektet og at GU må godkjenne 
listen. Monica har mottatt en liste fra Kitto som viser hvem kvalifiserer for reisestøtte. GU forutsetter 
at listen er utarbeidet av Kitto, Kristian (trenere) og Kim Erik (trenere). Når dette er gjort i tråd med 
uttakskriterier og resultatlister, skal ikke Gu måtte blande seg inn i godkjenningen av dette.  
 

c. Veien videre for 2023 – har TT kommet for å bli.  Ja Sportslig sett må vi ikke la dette forsvinne, men 
trenerne i øst og vest har ikke ressurser eller kapasitet til å følge opp utøverne på TT slik de har behov 
for å kunne forvente. Vi trenger nå en sportssjef i NCF som kan følge opp BMX-utøverne. Utvikling 
av TT kan ikke skje uten at NCF tar mer eierskap i prosjektet. Dette kan ikke fortsette å gjøres av 
foreldre som har barn involvert. Disse foreldre kan ikke lenger stå i diskusjoner om tildeling av midler, 
da de er inhabile. BMX hadde bevilget kr 500.000 for 2022. Vi kan ikke risikere at dette beløpet blir 
mindre for 2023.  

 

7. Innspill til endringer i NC Norm. Lars innleder. Han har en tanke om å endre til 15+ superclass og 15+ 
ordinær klasse. Superclass sykler SX når det er tilgjengelig. Superclass skilles til slutt for delt total premiering av 
NC i klassene 15/16, JR., U23 og Elite.  Det tenkes å kunne stimulere til flere deltakere på superclass. 
Klubbene i vest har testet ut ordning med 15+ A og B-klasse. Det var ikke vellykket da 17+ meldte seg på i 
15+B og en fikk to dårligere klasser. Disse 17+ ryttere burde vært i superclass. Men da utelukker en disse når 
det kjøres SX-løp. Kan det være en idè å ha en klasse 15+ superclass og en klasse 15/16 samt 17+. Vi må passe 
på at stipendene til Junior, U23 og Elite blir stående fra NCF og ikke faller bort når vi kjører superclass. 
Monica sjekker dette med NCF og Helge Gunnar Nesse/ Cato. 
 

8. Neste møte: søndag 18. september 2022 kl 19:00, TEAMS.  
  


