
 

 

 

 

 

 

 

 

JT All In Racing BMX Cup 2016 

7/8. afdeling 

9.-11. september 2016 
 

 

Københavns BMX glæder sig over at kunne invitere til årets og ikke mindst DMU’s sidste 

afdelinger af National Cup – JT All In Racing BMX Cup 2016. Vi har siden juni måned været 

bekendt med, at de sidste 2 afdelinger blev rykket til vores anlæg i København, og håber at 

kunne få arrangeret atter et super godt race i gode rammer for såvel ryttere som tilskuere. Dog 

skal vi erkende, at vi har været presset, og samtidig beklage, at det mod vores vilje ikke har været 

muligt at tilbyde BMX camping omkring eller tæt på banen. Vi håber for fremtiden med den nye 

campingplads, der er undervejs på fælleden, at vi kan tilbyde bedre faciliteter på det område. 

Men nu er det BMX og det er afsluttende afdelinger – så vi håber naturligvis at rigtig mange 

vælger at tage turen til København for at få noget super god BMX race og dermed en rigtig god 

afslutning og farvel til National Cup/Landspokalen/All In Racing BMX Cup i DMU regi. 

 

Særligt for afdelingen i København gælder det, jfr. technical guide pkt. 2.1, at der køres på pro 

sektion for klassen ”Elite Men”. Dvs. at denne klasse afvikles fra 8 mtr. gate samt 2. og 3. langsides 

pro sektion. Samtidig er det godkendt i SK, at ryttere, der er tilmeldt i Elite Men, men ikke ønsker 

at kører pro sektion for weekenden må skifte til Expert 17+, ligesom ryttere der har deltaget i de 

forrige afdelinger i 17+, må skifte til Elite Men. Dog optjenes point i den klasse, som man i 

weekenden stiller op i, hvorfor dette kan have stor betydning for den samlet stilling. Dette vil 

også have en indflydelse på den normale tidsplan, idet vi skal give mulighed for træning på pro 

sektionen, hvorfor man bedes notere sig en opdateret tidsplan, som fremgår af næste side. For alt 

øvrigt omkring race afviklingen, henviser vi til Technical Guide, gældende for JT All in Racing BMX 

Cup 2016. 

På vegne af Københavns BMX – vi glæder os til at se Jer alle  

 

Jan Petersen  Brian Schmidt 
Formand  Løbsleder 
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Tidsplan 

Fredag den 9. september 

Kl. 17.30 Banen er åben for Elite Men – FRI træning på pro sektion 

Vi fyrer op for musikken, tænder grillen og giver alle mulighed for lige at komme at se 

banen. Samtidig er vores pumptrack åben og der vil endvidere være mulighed for at 

stille pavillon, hvis man ønsker dette. Forhandlere er ligeledes velkommen til at komme 

og stille op allerede her. Der vil være samaritter til stede under den frie træning. 

Kl. 19.30 Banen lukker for FRI træning 

 

Lørdag den 10. september 

Kl. 10.30 Officialmøde 

Kl. 10.45 Holdledermøde 

Kl. 11.30 Eventuelle efteranmeldelser for weekenden lukker. Husk nu at tilmelde online via 

DMU’s Løbskalender, seneste onsdag den 7. september kl. 23.59. Misser du den 

alligevel, så send gerne en mail til eftertilmelding@danskbmx.dk 

Kl. 10.45-11.45 Træning Blok I – OBS træningen er rykket til 15 min tidligere! 

Kl. 11.45-12.45 Træning Blok II – OBS træningen er rykket til 15 min tidligere! 

Kl. 12.45-13.15 Træning – Elite Men alene – pro sektion/8 mtr. gate 

Kl. 13.30 Start Blok I og II 

 Det sikres, at der er mindst 20 minutter mellem rytterne kan køre moto 1, moto 

2 og moto 3. 

 Kvartfinaler, semifinaler og finaler – Blok I og II 

Ca. Kl. 15.00 StriderRace ved StriderDanmark.dk på sidste langside. Foregår i pausen mellem 

indledende motos og finalerne 

 

Kl. ??.?? Præmieoverrækkelse Elite Women og Elite Men for dagen. 

 

Søndag den 11. september 
 

Kl. 09.30-09.35 Evt. Officialmøde 

Kl. 09.35-10.05 Træning – Blok I 

Kl. 10.05-10.10 Evt. holdledermøde 

Kl. 10.10-10.40 Træning – Blok II 

Kl. 10.40-11.00 Træning – Elite Men alene – pro sektion/8 mtr. gate 

Kl. 11.05 Start Blok I og II – OBS starten er rykket til 15 min. senere! 

 Det sikres, at der er mindst 20 minutter mellem rytterne kan køre moto 1, moto 

2 og moto 3. 

 Kvartfinaler, semifinaler og finaler – Blok I og II 

Ca. Kl. 12.45 StriderRace ved StriderDanmark.dk på sidste langside. Foregår i pausen mellem 

indledende motos og finalerne 

Kl. ??.?? Præmieoverrækkelse Elite Women og Elite Men for dagen. 

 Præmieoverrækkelse for weekenden for øvrige klasser 

 Samlet præmieoverrækkelse for alle klasser 

 

mailto:eftertilmelding@danskbmx.dk
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Opsummering fra technical guide 

Blok-inddeling 

Blok I   

 Bås 1 – 4  Piger og Expert 8 år og under 

 Bås 5 – 10  Piger og Expert 9 – 12 år 

Blok II   

 Bås 1 - 4 Piger 13 år og over, samt Expert 13 – 16 år  

 Bås 5 – 7 Alle Cruiserklasser 

 Bås 8 - 10 Expert 17+ - Elite Women og Elite Men 

Klasser  
Pige klasser:  6 år og under, 7 år og under, 8 år og under, 9 år og under, 10 år og under, 11 år og 

under, 12 år og under, 13 år og under, 14 år og under, Women 15+ 

Expert klasser:  6 år og under, 7 år og under, 8 år og under, 9 år og under, 10 år og under, 11 år og 

under, 12 år og under, 13 år og under, 14 år og under, 15 år og under, 16 år og under, 

Expert 17+ 

Cruiser: Cruiser Ladies, Cruiser Fun, Cruiser Experienced 

Elite: Elite Women, Elite Men 

 

Løbsklasser (sammenlægning af klasser ved løbsafvikling) 
Lørdag: Piger: 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15+   

Expert: 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17+ 

   

Søndag:  Piger: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15+   

Expert: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17+  

 

Elite Men og Elite Women sammenlægges ikke med andre klasser. 

Cruiser klasserne sammenlægges ikke. 

Øvrige regler 
 Der køres med Mylaps ProChip transponder. Kan lejes for dagen/weekenden. 

 Tilmeldte ryttere slettes ikke ved framelding. 

 Klasser med under 9 deltagere, kører 3 indledende heat og 1 finale. Den rytter med 

færrest point udgår efter de indledende heat. 

 Der køres B-finaler, dog ikke med færre end 2 ryttere. 

 Udeblivelse fra B-finale uden gyldig grund, nulstilles dagens indkørte point. 

 Der tildeles placeringsnumre til de 8 bedste i hver klasse. B-finalerne giver ikke 

placeringsnummer, men bruges til pointregnskab. 

 Pigerne kan flytte til Expert klasserne. I aldersgrupperne 6 – 12 år, må pigerne flytte lige 

over eller op. I klasserne 13 år og over, må pigerne flytte lige over eller rykke en årgang 

ned. 

Tilmelding 
Tilmelding sker online via DMU’s løbskalender – 100 kr. pr. afdeling, 200 kr. for weekenden. Tilmelding kan 

ske via http://loebskalender.dmusport.dk/index.php?option=com_details&id=2446&sport=2&formYear=2016 

Eftertilmelding (efter onsdag den 7. september kl. 00.00) er 300 kr. pr. afdeling, 600 kr. for weekenden 

http://loebskalender.dmusport.dk/index.php?option=com_details&id=2446&sport=2&formYear=2016
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Øvrige praktiske oplysninger 

Adresse og bane 
Københavns BMX Bane findes på adressen: Ved Slusen 2, 2300 København S. 

 

Parkering 

Vi erkender, at vi bliver max. presset på parkering. I skrivende stund håber vi fortsat på, at kunne benytte 

Artillerivej (vejen lige ved banen) til parkering, ligesom at der bliver parkeringsmulighed i en materialegård 

umiddelbart bag banen, samt omkring banen. Men da motorcrossklubben også afvikler løb lørdag, så vil 

der blive et pres på parkeringsfaciliteterne, hvorfor vi opfordrer til at man parkerer med omtanke og 

kommer i god tid. For jer der har campingvogne med, og ønsker parkering til disse søndag, opfordrer vi til 

at lade dem stå på campingpladsen og afhente vognen efterfølgende. Er det helt umuligt, så vil vi gerne 

vide besked på forhånd, således at vi kan forsøge at hjælpe med parkering heraf. Vi beklager, men det har 

ikke været til at få meget forståelse igennem for situationen hos vores kommune. 

Toilet 

Der forefindes toiletter ved parc fermé, disse er primært forbeholdt alle rytterne. Vi henviser til toiletterne 

ved vores store fælles klubhus for alle øvrige, ca. 75 mtr. fra selve banen. Der vil være tydelig skiltning 
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Forhandlere 
Der er naturligvis åben for alle danske forhandlere til at komme og vise deres produkter frem, samt yde 

deres vanlige gode service til vores ryttere. Flere har allerede lavet aftale herom. Har man ikke allerede 

meldt sin ankomst, så venligst kontakt Brian Schmidt for aftale herop, brian@cph-bmx.dk Ingen aftale, 

ingen standplads  

 

Camping 
Som udmeldt tidligere, så tilbyder Københavns BMX IKKE camping tæt ved banen. Det har vi desværre ikke 

opnået tilladelse til. Derfor henviser vi i stedet til følgende nærmeste campingpladser: 

 Copenhagen Camping (12 km / 13 min fra banen) 

www.copenhagencamping.dk 

 Absalon Copenhagen Camp (16 km / 15 min fra banen) 

www.camping-absalon.dk 

 Ishøj Stand Hostel og Camping (18 km / 15 min fra banen) 

www.ishojhostel.dk 

Alternativ er der mulighed for overnatning via hotel og vandrehjem i hele Storkøbenhavn. 

 

StriderDanmark.dk event 
Som det fremgår af tidsplanen samt oversigtskortet, så vil 

der være strider event begge dage. StriderDanmark.dk 

kommer og sætter deres mobile bane op, således der kan 

trænes begge dage. Såvel lørdag som søndag er der 

mulighed for at køre race fra 3. sving og ned af sidste 

langside. Tilmelding og betingelser herfor henvises til 

Torben Ugleholdt og StiderDenmark.dk hele weekenden. 

I samme forbindelse kan vi nævne, at pumptrack banen er til fri afbenyttelse, dog på eget ansvar. 

Samaritter og nærmeste skadestue 
Samaritter tjenesten under 7. og 8. afdeling varetages af Ringsted Brandvæsen Samarittervagt. Københavns 

BMX har modtaget de fornødne godkendelser herfra, og korpset medbringer rette uddannet personale til 

weekenden, under ledelse af vagtleder(medicin) Charlotte Lorenzen, mobil: 51986907 

Nærmeste skadestue henvises til: 

 Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre 

 Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23-7C, 2400 København NV 

 

HUSK – du skal altid ringe til akuttelefonen 1813, før du møder op på en akutmodtagelse, 

såfremt det ikke er sket i samarbejde med samaritter tjenesten 

Mad og drikke 
Københavns BMX tilbyder et større udvalg fra Better Crêpes i form af såvel grillet pølser, hotdogs, kæmpe 

pandekager med fyld, samt Thai menuer med nudler, ris, kylling og oksekød. Naturligvis vil der være 

mulighed for at købe kaffe, vand/sodavand, kage og lidt slik. Betaling kan ske kontant, via Swipp eller 

MobilePay. 

 

Skulle du have spørgsmål vedr. løbsweekenden i København, er du altid velkommen til at kontakte 

løbsleder Brian Schmidt (2328 1340) eller formand Jan Petersen (4111 3303) 

mailto:brian@cph-bmx.dk
http://www.copenhagencamping.dk/
http://www.camping-absalon.dk/
http://www.ishojhostel.dk/

