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GU–BMX  

Referat Teams-møte 26.oktober 2020 

 

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

Tonje Ailin Solheim. 

 

Agenda: 

Sak 1: NM 2022 

Sak 2: Klubbledermøtet. 

 

Sak 1:  

Norges idrettsforbund og NRK har tildelt Skien NM-veka sommer, 2022, og skal arrangeres i uke 25.  Mellom 20 og 30 

idretter blir en del av arrangementet. GU skulle ta stilling til sitt syn på at det da kan arrangeres NM i BMX Racing i 

NM-veka på Solum sin bane. 

       Solum vil med stor sannsynlighet arrangere en NC-runde i 2021, og har da mulighet for å søke om å arrangere NM 

i 2022. GU er positiv til å bidra til NM-veka med å vise frem BMX Racing, det forventes flere ryttere i både junior og 

Elite-klassen i 2022. GU ønsker at det kan arrangeres NM i Pumptrack også i 2022, og vil oppfordre til at dette også 

blir arrangert sammen med NM i BMX Racing.  

 

Sak 2:  

Klubbledermøtet som normalt arrangeres i begynnelsen av november, har ikke vært satt planer for pga. Corona.  

Det har vært snakk om å utsette, men med nye Corona-restriksjoner fra regjeringen fra dags dato, så er det ikke 

gjennomførbart med klubbledermøte. Det vil bli vurdert alternativ møteform.  

 

Sak 3 – Ekstra: 

 

Det ønskes en vurdering rundt bruk av 15+ og 17+ klasser, samt mulighet for endring av klassedeling for Junior/Elite 

her hjemme. Ken Meland jobber nærmere fremover med dette punktet; skal forhøre seg med hva ryttere i disse 

aldersklassene.  

NC-normen og NM-normen vil også trenge en gjennomgang før neste års løpssesong. Kitto og Thomas skal 

gjennomgå disse 

 

Referent:  

Tonje Ailin Solheim 
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