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GU–BMX  

Referat møte 16.august 2020 

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

Ailin Solheim. 

 

Agenda for møtet var oppdatering og status etter mail ble sendt til alle oppsatte arrangører for NC-løp og NM høsten 

2020. Mail ble sendt ut av Ken Meland på vegne av GU-BMX den 12.august 2020 om klubbene fortsatt ønsket å 

gjennomføre løp med de restriksjoner for gjennomfører som er pålagt pga. Covid-19, og med ønske om svar innen 

mandag 17.august 2020.  

 

Svar fra klubber: 

Gruppestyret i BOC har hatt avstemming og sier enstemmig nei til å gjennomføre sitt løp (svar via epost 13.08.2020). 

Sviland BMX har styret enstemmig bestemt at de ønsker fortsatt å planlegge løp (via mail 13.08.2020). 

Moss BMX ønsker å arrangere NM, men ikke under nåværende smittesituasjon (via mail 14.08.2020). 

 

Merknad til referat: Solum BMX ga sitt svar dagen etter møtet (via mail 17.08.2020) at de ikke ønsker å arrangere. 

 

Det ble informert om litt av det som ble snakket om på ledermøte i vest (16.08.2020) og at der er positive til å arrangere 

løp. De setter NM som viktigst å gjennomføre. 

Det ble snakket om faren ved å ikke arrangere løp, i hvert fall lokale løp. Syklistene kan begynne å få øynene opp for 

andre sykkelgrener og det blir en fare for at vi må «hjertestarte» BMX-sporten neste år eller kanskje året etter. 

Det ble nevnt at vi kanskje må innse at NC-runder uteblir i år.  

 

Helge Gunnar la frem vestlands-klubbenes forslag om at alle vestlandsklubbene søker om å sammen arrangere NM på 

Sviland BMX-bane. Da vil det også bli arrangert et lokalløp hvor de fra Østlandsrytterne også kan melde seg på, samme 

helg, med de smittevernregler som fins. Det er ønsket at klubbene i Øst også skal få sjansen til å vurdere om de kan 

arrangere NM som et samarbeid. Råde-banen er ledig, men mulig personell på Råde er opptatt helgen som NM er ment 

å arrangeres. 

 

Det blir poengtert at det er viktig at det blir en tydelig prosess hvor alle klubbene får mulighet til å vise sin interesse for 

å arrangere NM. Å skyve NM frem i tid (som foreslått i mail fra Moss BMX) er forbundet med risiko når det er 

usikkerhet rundt oppblomstring i smitte frem i tid, heller burde man ha fremskyndet det.  

Det blir foreslått å sende mail til alle klubbene med informasjon om viktigheten av å få gjennomført NM, og til rett tid. 

 

GU blir enige om å avlyse NC-runder 2020 pga. Covid-19. 

 

Ken påtar seg jobben om å sende ut epost med etterlysning av NM-arrangør for lørdag 26.september 2020, med ønbske 

om svar innen onsdag 19.august 2020.  

 

Beslu 

 

Referent:  

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


