
 

 
 

Referat Arrangørseminar Gardermoen 24. januar 2015 
BMX - gren møte 
 
Tilsted  Kristian Fange,  Aremark og Halden BMX 
  Christin Petersen,  Aremark og Halden BMX 
  Wiggo Andersen  Aremark og Halden BMX 
  Anita Strømberg Olsen Aremark og Halden BMX 
  Lars Tiben   Gressvik 
  Petter Fagerli   Gressvik 
  Simon Magnus Simonsen Moss BMX 
  Birgitte Braut,   Råde BMX 
  Merethe Ekeberg  Råde BMX 
  Hanne Beth Bratland  Sandnes BMX 
  Monica Solberg-Leinebø Sola BMX 
  Roger Stakkestad  Sola BMX 
  Helge Byberg   Klepp BMX 
  Morten Pollestad  Klepp BMX 
  Knut Erik Rame  Orstad BMX 
  Marianne Kolnes   GU-BMX/Forbundsstyret 
  
Referent:  Mette Thomson   GU-BMX 
 
 
1.  Spørsmål til Per Erik Mehlum i administrasjonen: 

Hva er NCFs rolle i finansiering av Tidtakningssystem? 
EQ timing utvikler systemet i samarbeid med miljøet. NCF har ingen økonomiske 
forpliktelser. 
 
Ligger det noen fordeler for de enkelte klubbene i de sentrale sponsoravtalene som 
sykkelforbundet har, f. eks ved å benytte klesmerket som sykkelforbundet har 
sponsoravtale med for å lage klubbtrøyer? 
Det ligger ingen sentrale avtaler om fordeler for den enkelte klubb. Det må avtales 
direkte med leverandør. 

 
2.  EQ timing 2015 
 Det ble på klubbledermøtet i November satt i gang en framdriftsgruppe som bestod av 
 Tove Jensen og Lars Gunnar Tiben fra Gressvik, Mette Thomson, Elisabeth Haarr og 
 Per Erik Mehlum for å jobbe med fremdrift og implementering av EQ timing 
 systemet. Bakgrunnen for dette var at det skulle være representanter fra hele 
 miljøet med i prosessen. Gruppen skal påse at systemet fungerer 100 % før klubbene 
 må investere i slikt utstyr.  Fristen for dette var satt til i dag, dato for 
 arrangørseminaret. 
 
 Det har ikke vært innkalt til noe møte etter klubbledermøte.  Det forventes at det blir 
 tatt initiativ til et snarlig møte hvor gruppen jobber videre med fremdrift og 
 implementering. 
 



 

 
 

 Det ble på møte vedtatt at 2015-sesongen skal være en test-sesong hvor utstyr og 
 programvare testes ut både på lokale og nasjonale løp samt både på Vestlandet og på  
 Østlandet. Så vil vi under klubbledermøte i November få en rapport over hvordan 
 dette har virket under alle typer løp. I etterkant av dette kan klubbene eventuelt 
 investere i systemet, og opplæring kan gis.  
 
 Etter klubbledermøte i november 2015 vil GU-BMX vurdere om dette skal brukes 
 under NC/NM i 2016-sesongen. 
 
3.  Suksess historier 
 Alle klubbene presenterte sine innspill. Felles for mange er at gode rutiner og god 
 organisering før, under og etter løp er avgjørende for god løpsavvikling. (sjekklister og 
 kjøreplan). Marianne har laget et forslag til kjøreplan som hun deler med klubbene. 
 
4.  Sola BMX flytter banen 
 Sola informerte om at banen deres må flyttes pga. veiutbygging. NC 2015 vil avvikles 
 på gammel bane. Klubben har fått tilbud om nytt område som de er fornøyd med. 
 
5.  Toves ansvar på vegne av NCF 
 Tove har i oppdrag fra NCF å opprettholde en liste med startnummer for alle ryttere og 
 å gi ut nye startnummer til nye ryttere. Hun har ansvar for sammenlagt resultater, 
 seeding og ranking fra Norgescupen.  
 
 Dersom klubbene ønsker å få bistand fra Tove i sekretariatet på løpene, må de spørre 
 henne om hun ønsker å bidra i god tid før løpet, og evt. betale henne for dette.   
 
5.  NCFs tilhenger 
 Det ble hevdet under møte at tilhengeren er for stor for mange biler der sjåfør ikke har 
 klasse E. I ettertid av møtet er det konstatert at hengeren har brems, og med en totalvekt på 
 1300 kg. kan den kjøres med de aller fleste mellomstore og store biler, bare totalvekt (bil + 
 henger) ikke overstiger 3500 og vognkortet i den aktuelle bilen tillater det.  
 
 Denne linken kan brukes for å sjekke om førerkort og bil kan dras med klasse B. 
  http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator 
  
 Den klubben som skal ha neste løp er ansvarlig for å ta med seg hengeren fra siste løp. 
 Det ble opplyst at tilhengeren er hos Råde BMX v/ Ken Olsen. I etterkant viser det seg 
 at tilhengeren står på Vestlandet hos fam. Wegger, Sola BMX. 
 
6.  Diverse: 
 Norm for NC og NM 
 Marianne presiserer at det er viktig å bruke normene for NC og NM. Oppdaterte 
 versjoner ligger på hjemmesiden til NCF.  
  http://www.sykling.no/organisasjon/loverogregler/Sider/Loverogregler.aspx samt i 
 den nye arrangørmanualen http://arrangormanual.sykling.no 
 



 

 
 

 
 Rittkoordinator: 
 Rittkoordinatorene for Øst og Vest vil bli oppnevnt på neste GU møte 6. februar. 
 Rittkoordinator har allerede godkjent Klepp sin bane i og med at de skal ha NM i 
 2015.  
 
 Ryttere som ikke møter til premieseremoni: 
 Forslaget fra i fjor om at ryttere som ikke møter på pallen ikke skal få premie, ble ikke 
 tatt med i normen for 2015. Klubbene ble bedt om å observere om dette fremdeles er 
 et problem i 2015. 
  
 Diplomer: 
 Diplomene lages av den enkelte arrangørklubb etter mal mottatt fra NCF.  
 Diplomene skal trykkes på tykt papir. 
 
 Måldommere: 
 Som en hovedregel skal det benyttes måldommere fra Vest på løp i Vest, og 
 måldommere  fra Øst på løp i Øst.  
 
 Sanitet: 
 Det er vesentlig at sanitet er kjent med hvordan et BMX løp avvikles. Det ble anbefalt 
 at alle klubbene tar et møte med sanitet før sesongstart. 
 
 Samkjøring av klasser: 
 Rutiner rundt samkjøring av klassene 17+, junior og elite tas opp på 
 kommissærsamling denne helgen. Vi avventer deres uttalelse.  
 

Premiering Barneleker: 
Under Norges Cup skal det foretas en samlet premiering for ryttere i 4-10 år mens 
sekretariatet regner ut resultatene for de resterende rytterne. Deretter premieres løpet  
som vedtatt i Norm. 
 
Premiering junior, elite og 17+ under NC: 
Det skal deles ut diplomer til de tre beste i hver klasse hvor mal er utferdiget av NCF i 
tillegg til pengepremier som vedtatt i Norm.  

 
 Oppsett av kommisærer: 
 Teknisk Komité setter opp kommisærer for Norges Cupen og for NM. Regionene v/Jan Erik 
 Johannessen (vest) og Morten H. Roer (øst) setter opp kommisærene for lokale løp. 
 
 Kurs: 
 Det blir sekretariatskurs, løpslederkurs kombinert med arrangementskurs, kommissærkurs 
 og måldommerkurs i vår. Dato er ikke satt. 
 
 Rittrapporter:   
 Klubbene ønsker at det blir et krav fra hovedkommisær å sende inn rittrapporter, da det er 



 

 
 

 viktig for å få en tilbakemelding både på løp og bane. Det ble kommentert at rittrapportene 
 bør være mer utfyllende enn de er pr. i dag.  
 
 1-er plater: 
 1-er platene endres for 2015 til følgende: Junior: J1, Elite: E1 og 17+ 1 da måldommerne 
 har problemer med å skille rytterne pga. samkjørte klasser. 
 
 Krav om BMX-bukse under lokale løp: 
 Det er et ønske at reglene med krav om BMX bukse ikke håndheves for lokale løp og 
 for små ryttere. Mette snakker med Kjell Ivar Larsen i Teknisk komite, og vurderer å 
 få dette og klikkpedaler kun for 13+ inn i de norske tilpassede reglene. 


