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GU–BMX  

Referat Teams-møte 20.09.2020 

 

Deltagere: Helge Gunnar Garnes Nesse, Thomas Müller Karlsen, Dag Kristoffer Borgenhov, Ken Meland og  

Tonje Ailin Solheim.  

 

 

Agenda for møtet var å snakke om det skal arrangeres klubbledermøte som vanlig eller f.eks. utsette til etter nyttår. 

 

Forslag om å endre noe på møteformen, dele opp møtet eller andre tiltak for å gjøre møtet mer Corona-vennlig. 

Det har blitt endel gjentakelser på klubbledermøtene, men det er også viktig å få det gjennomført. Vi må jobbe for å 

holde BMX som en interessant idrett, ikke bare bruke klubbledermøtet for å sette Norges-cup og snakke om 

jentesamling. Endre fokus for møtet. 

 

Det ble nevnt at Grenutvalget havner litt som en styrende organ for BMX-klubbene... vi skal heller være et 

veiledende/rådgivende organ. Dette er litt hva man tenker for klubbledermøtet også; få klubbene til å ta ansvar, 

utfordre klubbene til å ta tak. Det er ikke vi som skal drive klubbene, men vi bør kanskje pushe de litt for å få til en 

endring.  

 

Videre tanker for klubbledermøtet;  

Rekrutterings-potensialet til BMX-sporten er veldig stort. Hjelpe klubbene på vei til å bli inspirert.  

Nytenking og Covid-19-tanker. Hvordan gjøre sporten mer attraktiv og ikke så vanskelig å komme i gang.  

 

Innspill om man også kan ta Pumptrack inn som en del av BMX-sporten?  

Kan det skape større medlemsmasse? 

Ikke la Pumptrack forsvinne ut som en uoffisiell sykkelgren slik som street-BMX. 

 

Nevnt som et punkt hvordan vi kan gjøre det lettere å arrangere treningsløp for engasjement og moro for syklistene.  

Dette vil bli snakket mer om videre fremover.  

 

Vi venter med å kalle inn til klubbledermøte til etter møtet i Øst, som arrangeres i morgen 21.09.2020.  

Hvordan er engasjementet? Utfordre til å tenke nytt. Legge til rette for å komme ut av den tradisjonelle møteformen? 

Oppfordre til at klubbledere tar mer del i møtet.  

 

Referent:  

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


