
 
 
 
 
 
 
 
 
Roskilde BMX inviterer til Landspokal afdeling 3+4 
30.-31. Maj 2015 
 
Tilmeldingsfrist og gebyr pr. dag:  
Tilmeldingsfrist 1: 27.05.2015.  
Tilmeldingsfrist 2: 27.05.2015.  
Tilmeldingsgebyr 1: 100 kr. + kortgebyr.  
Tilmeldingsgebyr 2 100 kr. + kortgebyr.  
 
Tilmelding og betaling:  
Online tilmelding via DMU. 
 
Kontakt:  
 
Formand 
Niels Østergaard – 26744609 
 

Banens adresse: 
 
Darup idrætscenter 
Darupvej 50A 
4000 Roskilde 

 
 

 



 
 
Camping ca. 100 m. fra banen 
Der er mulighed for camping på grusbanen 100 m fra banen med adgang til 
strøm for campingvogne. For at teltene kan stilles ordentligt op, bliver de 
pladseret på en mindre græsplæne lige ved siden af camping området. Vi kan 
derfor ikke tilbyde strøm til disse – Lån i stedet strøm hos campingvognene.  
 
Pris:  

• Pr. campingvogn kr. 300,- for weekenden 
• Pr. telt kr. 150,- for weekenden 

Der er markerede pladser af hensyn til brandmyndighederne, og de skal 
overholdes!  
 
Campingpladsen er åben fra fredag d. 29. maj 2015 efter kl.17.00. (Er der 
tvivl elelr spørsmål ved ankomst, kontakt Bo Bauer 21234234) 
 
Toiletter og bad findes ved idrætscenteret lige ved siden af. Henvises til 
parkeringspladsen ved idrætscenteret.  
 
Vi kan ikke tilbyde specielt rum for tømning af kemisk toilet, så bliver det 
nødvendigt, skal det tømmes på toilettet i idrætscenteret. Venligst tag hensyn 
til, at idrætscenteret bruges af andre end os, så venligst benyt 
ydertidspunkterne for tømning, så er der mindst mulighed for at blive buhet 
ud af f.eks. en flok fodbolddrenge, som ikke vil kunne lide lugten :-) 
 
Bestilling af camping:  
Der er plads til ca.80-100 vogne foruden plads til forhandlere. Tilmelding 
foretages online på 
http://roskildebmx.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=89&I
temid=53&lang=da 
 
Udfyld navn, adresse, telefonnr og mail – Resten kan udelades.  
 
Kontakt Denis Leimberg på mail ved spørgsmål: medlem@roskildebmx.dk  
Frist: d. 24. maj 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Klasser og årgange: 
Der køres i følgende klasser, dog åbnes ingen klasser med færre end 3 
deltagere:  
• Expert: 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, junior national (17/18 årige) og 19 +  
Expert kørere kan rykke en eller flere klasser op, men ikke til 19+  
• Piger: 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.  
Piger kan stille op i ekspertklasser efter egen årgang til og med 12 år. 13 
årige og ældre kan stille op i en ekspertklasse 1 år under egen årgang.  
Piger kan rykke en eller flere klasser op både i expert og pigeklasser.  
• Cruiser: Ladies, Cruiser Elite (for de bedste cruiser kørere) og Cruiser men  
• Elite: Women national og Men national 
 
 
Tidsplan for Landspokalløb 2015 ifølge reglement: 
 
Lørdag: 
10.30    Officialmøde  
10.45    Instruktions- og holdledermøde  
11.00 – 12.00  Klubvis registrering af holdlederen for begge løbsdage  
11.00 – 12.00  Blok I: Træning med gatestarter  
12.05 – 13.05  Blok II: Træning med gatestarter  
13.30    Start Blok I og BLOK II  

Der er mindst 20 minutters pause mellem man har kørt  
Moto I, II og III  
Semifinaler og finaler Blok I og Blok II  
Præmieoverrækkelse for Women national og Men 
national. 

 
Søndag:  
09.30 – 10.00  Melding om evt. ændringer ved holdlederen  
09.30 – 10.00 Blok I: Træning med gatestarter  
10.00    Blok II: Evt. Instruktions- og holdledermøde  
10.05 - 10.35   Træning med gatestarter  
10.45    Start Blok I og Blok II.  

Der er mindst 20 minutters pause mellem man har kørt  
Moto I, II og III.  
Semifinaler og finaler Blok I og Blok II.  
Præmieoverrækkelse for Women national og Men 
national Præmieoverrækkelse for weekenden for de 
øvrige deltagere  

 
 



 
Blok-inddeling:  Al træning foregår gennem parc ferme. 
 
Blok I   
 Bås 1-4 Piger og Expert 8 år og under 
 Bås 5-10 Expert 9-12 år 
   
Blok II   
 Bås 1-4  Piger 13 år og over, Expert 13-16 år 
 Bås 5-7 Alle cruiserklasser 
 Bås 8-10 Expert 19+ og Junior, Men og Woman national 
 
 
 
 
Hygge Jam og musik i Hal11 (kun for 16+) 
 
Et arrangement organiseret af de unge for de unge, det er besluttet at der er 
en aldersgrænse på 16+  
 
Der vil være storskærm, playstation, musik og BMX hygge.  
 
 
Tid og sted: 
 
Arrangemente starter kl. 17.00 
 
Musicon, Hal 11 
Pulsen 6  
4000 Roskilde 
 
 
 
 
 
 
Hilsen  
 
Vi glæder os til at se jer  
Roskilde BMX -  “Memories for life” 
 


