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To danske Europamestre i BMX
14/07-2009

En lang række danske kørere nåede finalerne under weekendens EM i BMX, og to gik hele vejen. Landsholdskører Morten
Therkildsen var flyvende, men favoritten løb alligevel med sejren i elite-klassen.

Dansk BMX viste storform ved weekendens Europamesterskaber for både eliten og bredden, der blev afviklet i Fredericia
Messecenter. To guld, to bronze og en række andre flotte finaleplaceringer blev kørt i hus i løbet af de tre dage, EM-finalerne
strakte sig over. De nykårede Europamestre er Knud Nielsen, Cruiser 45+, og Chris Christensen, Drenge 13 år. Hos
pigerne sikrede Simone Christensen Danmark en tredjeplads i klassen Piger 15 år, og hos mændene i klassen Men 30+
viste Dan Jensen samme styrke. Chris og Simone er desuden søsken-de og kommer fra Bjerringbro.

Også det danske landshold var med helt i front i weekendens to sidste og afgørende EM-afdelinger indenfor eliten. Morten
Therkildsen nåede således finalen både lørdag og søndag med slutplaceringer som henholdsvis nummer seks og nummer
fire. Den flotte præstation i weekenden kunne dog ikke ændre på, at Morten Therkildsen sammenlagt ender et pænt stykke nede
i tabellen som nummer 38. Bedste dansker i den samlede EM-stilling indenfor eliten blev Henrik Baltzersen, der sluttede
som nummer 18. Europamesterskabet gik til Hol-land og storfavoritten Martijn Scherpen. Hos kvinderne var det ligeledes
favoritten nemlig Eva Ailloud fra Frankrig, der løb med sejren. Danske Amanda Sørensen sluttede som nummer 18.
Europamesterskabet indenfor eliten afgøres over i alt 16 EM-afdelinger, der køres forskellige steder i Europa hen over
foråret og sommeren. Det var de to sidste og afgørende afdelinger, der blev afviklet i Fredericia i weekenden.
Det største der er sket for dansk BMX
I alt deltag 1.145 kørere fra 20 forskellige nationer ved EM i BMX 2009, der ikke bare er det største BMX-arrangement
nogensinde herhjemme men også et af de største sportsarrangementer i Danmark i år. For arrangøren Danish Indoor
Fredericia er det samtidig en storslået afslutning på ti år med internationale BMX-stævner i Fredericia Messecenter. Siden
1999 har de årlige stævner således tiltrukket mellem 500 og 700 kørere fra hele verden, og for arrangementschef Johnny
Lassen er EM et fantastisk klimaks, der bliver svært at komme efter. Blandt andet derfor har han valgt at lade weekendens
arrangement være det sidste.
- Det her er noget af det største, der er sket for dansk BMX nogensinde. Vi har fået en masse gode danske resultater, og
stævnet er virkelig blevet rost fra mange sider. Det er klart, det er vi da hamrende stolte over. Det er fantastisk, det der er
blevet skabt her de seneste dage, siger Johnny Lassen med henvisning til de flere hundrede hjælpere og
samarbejdspartnere, der uselvisk har lagt en enorm indsats i arrangementet.
Og det er ikke kun arrangementschefen selv, der har den holdning. Både Den Europæiske Cykelunion og Danmarks Motor
Union, som BMX hører under, udtrykker begejstring for afviklingen af EM i BMX 2009 i Fredericia.
- Det har virkelig været et flot arrangement og en helt fantastisk chance for mange danske kørere, der normalt ikke har de
store muligheder for at deltage i et EM, fortæller formanden for dansk BMX Pia Buth Rasmussen og fortsætter:
- Jeg føler lidt, det er en æra, der slutter her. Gennem ti år har Danish Indoor Fredericia været med til at profilere dansk BMX
både herhjemme og i udlandet, og alene det, at Danmark blev tildelt EM her i 2009, viser, hvor stor betydning det har haft.

Europamesterskaberne i klasserne Elite og Junior afgøres over 16 afdelinger, der køres forskellige steder i Europa hen
over foråret og sommeren. De to sidste og afgørende afdelinger blev afviklet i Fredericia i denne weekend. I alle andre
klasser afgøres Europamesterskabet over en enkelt weekend. Alt i alt er der fredag, lørdag og søndag kåret 36
Europamestre i Fredericia fordelt på klasser, der aldersmæssigt strækker sig fra de yngste på 9 år til de ældste på omkring 50 år
Herunder følger de vigtigste resultater.
FOTO:
Elite Men top-3. I midten Europamester Martijn Scherpen, Holland, flankeret af sølvvinder Arnaud Dubois, Belgien (i det
mørke tøj) og Roy Van Den Berg, Holland, der fik bronze. (Fotograf Ole Olsen)
RESULTATER:
I elite– og junior-klasserne nævnes top-3 samt de bedste danske placeringer.
I andre klasser nævnes danske kørere med finaleplaceringer.
Placering - Navn - Nationalitet
Elite Men (samlede antal kørere: 119)
1 Martijn Scherpen Holland
2 Arnaud Dubois Belgien
3 Roy Van Den Berg Holland
18 Henrik Baltzersen Danmark
38 Morten Therkildsen Danmark
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Elite Women (samlede antal kørere: 30)
1 Eva Ailloud Frankrig
2 Laëtitia Le Corguille Frankrig
3 Manon Valentino Frankrig
18 Amanda Sørensen Danmark
Junior Men (samlede antal kørere: 103)
1 Jelle Van Gorkom Holland
2 Andre Fossa Aguiluz Norge
3 Renaud Blanc Schweiz
33 Mads Larsen Danmark
Junior Women (samlede antal kørere: 21)
1 Maartje Hereijgers Holland
2 Merle Van Benthem Holland
3 Elke Vanhoof Belgien
7 Mette Jepsen Danmark
Placering - Navn (dk)
Piger 9 år
6 Simone Larsen
Drenge 9 år
7 Jimmi Jacobsen
Piger 10 år
7 Camilla Jensen
Piger 12 år
7 Mette Lund
Piger 13 år
8 Christine Jensen
Drenge 13 år
1 Chris Christensen
Piger 14 år
5 Mette Bruhn
Piger 15 år
3 Simone Christensen
Drenge 15 år
4 Daniel Mønsted
Women 17+
7 Sandra Schnoor
Men 30+
3 Dan Jensen
7 Kenneth Gerlov
8 Torben Lund
Cruiser 30-39
5 Dan Jensen
8 Kenneth Gerlov
Cruiser 45+
1 Knud Nielsen
8 Henrik Schnoor
Enkelte navne figurerer flere gange. Det skyldes, at en kører har mulighed for at stille op i både en almindelig klasse og en
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cruiser-klasse. I cruiser-klassen køres på cykler med større hjul end normalt.
---------PRM: EM Fredericia (DI-Fredericia)
----------
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