Sveriges BMX-klubbar

Information till landets BMX-klubbar

Hej!
Stort tack för allt engagemang och hårda ideella arbete ni i landets klubbar
lägger ned på er gren och sporten i stort, särskilt ett sådant här annorlunda år
där vi tror att idrottens verksamhet är viktigare än någonsin för folkhälsan.
Detta är något vi ser och värdesätter stort, utan er verksamhet har vi ingen
cykelsport.
Vår kontakt med er klubbar sker normalt genom grengruppen som är vår
förlängda arm inom respektive gren. I detta utskick vill vi dock kommunicera
direkt till er och tydligt ge er Svenska Cykelförbundets syn. Vi vill att ni
uppfattar detta som ett stöd till det goda arbete som ni utför och en önskan om
att ni kommunicerar kring detta i era ungdomsverksamheter.
Barns tävlan inom BMX
Som medlem i Riksidrottsförbundet har svenska cykelförbundet att förhålla sig
till den värdegrund och sportsliga regelverk som satts upp. I detta ingår bl.a.
att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av tävlingsformer för våra
barn och ungdomar genom att följa de riktlinjer som är beslutade.
På uppmaning av förra Generalsekreteraren och tillsammans med företrädare
för Sveriges bmx-klubbar beslutades 2016 om att tolka och applicera RF:s
riktlinjer för barns tävlan inom Bmx genom att barn t.o.m. 10 år vid tävlingar
kör lottade heat och inte erhåller en officiell sammanräknad inbördes
placering. På detta sätt skapas möjlighet till att betrakta varje heat som en
tävling och därmed få fler tävlingsmoment vid en och samma tävling, men utan
den negativa delen av sammanräkning och att radas upp publikt. Allt för att få
bibehålla fler i sporten och låta barn få en tillåtande miljö att utvecklas i över
tid. För att säkra utvecklande sparring är det dock fri uppklassning inom
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åldersspannet 5-10 år och även möjligt för klubb att söka dispens för 10 åringar
att köra i klass 11-12.
Har barnen inte själva en uppfattning på sin placering när de cyklar? Jo
självklart, de flesta har såklart god bild av detta och det är helt ok! Skillnaden
är dock att vi som vuxenvärld och förbund inte anbringar ett system på barnen
där vi sållar och rangordnar, utan istället skapar möjligheter för dem att se
fram mot nästa race med nya förutsättningar. Inom SCF är vår bedömning att
BMX är ett mycket positivt exempel på hur riktlinjerna implementerats inom en
gren, där hänsyn till grenens specifika förutsättningar tagits och att
tillämpningen också följts upp och justerats av er klubbar tillsammans med
grengruppen.
Att kringå regler och riktlinjer
Det senaste året har genom sponsrade inlägg i sociala medier en länk till en
webbsida spridits. Sidans syfte är att kringgå det upplägg som vi inom svensk
Bmx satt upp tillsammans avseende barns tävlan. Detta sker bl.a. genom att
möjliggöra att cyklister (barn) registrerar sig, för att därefter tillhandahålla
listor av inofficiell ranking för barnklasserna och graverade pokaler utifrån
dessa ”placeringar” till de som anmält sitt intresse för detta. Detta sker nu
t.ex. inför SM.
Alla får givetvis tycka som de vill om de regler vi har, men att aktivt motarbeta
dem visar på en stor oförståelse till dess syfte samt brist på respekt av RF:s
riktlinjer, sitt eget förbund, sina SCF-anslutna klubbar samt de företrädare som
representerat klubbarna i de diskussioner som varit.
Att kringgå RF:s riktlinjer eller att stödja de som gör det är självklart inte att
stödja svensk bmx, tvärtom. Det driver istället energi och riktar negativ
uppmärksamhet mot sporten. RF har möjlighet att dra in sitt ekonomiska stöd
till de förbund som inte följer intentionerna eller i övrigt motarbetar den
inriktning som gäller. På individuell nivå kan man vid allvarliga överträdelser
riskera sin egen/sitt barns licens och därmed rätt till tävlan.
Vi har kommunicerat detta till upphovsansvarig för den aktuella webbsidan och
bett att omgående upphöra med denna del av verksamheten. Vi vill nu också
informera er som klubbar och be er att upplysa era medlemmar om vårt
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synsätt. Vårt fokus är inte att följa upp enskilda i detta utan att säkra att alla
licensinnehavare förstår och aktivt står bakom vår gemensamma värdegrund
och RF:s riktlinjer.
Positiv utveckling av svensk BMX
Vi tycker att grengruppen och SCF i stort genom en rad satsningar tillsammans
med er klubbar har fått igång en god utveckling av svensk BMX. Detta kan
exemplifieras av: Gemensamma ungdomsläger och tävlingsresor, en kombinerad
nationstränare och förbundskaptenstjänst, tränarutbildningar, inköp av nya
sekretariatsprogram och även rekrytering av bmx-kompetens inom SCF:s
styrelse. Det ser helt enkelt ljust ut för svensk bmx och vi ser fler åkare inom
ungdoms- och juniorklass än på länge och även goda resultat i internationella
sammanhang.
Inom svensk cykling och svensk BMX vill vi fortsätta framåt. Att säkra att så
många som möjligt stannar inom sporten är det överlägset enskilt viktigaste för
att bygga spets och sportsliga framgångar. I detta är grunden allt det fina
arbete ni gör på klubbnivå.
Utan bredd - ingen spets, det är tillsammans vi utvecklar svensk cykelsport!
Med vänliga hälsningar
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