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30, 31 Mai
& 1.Juni

20 Years of Success

Historien om Succe Cup. Et lite tilbakeblikk
Ideén til cup´en kom når en gjeng fra Gressvik BMX var i Danmark
på noe som den gang het Pinsecup.
Det var en populær cup for BMX ryttere, men den var litt på hell
og de syntes den begynte å bli litt dårlig.
Flere ga utrykk for at dette ble siste året de orket dette. Og på kvelden under
det sosiale laget kom et forslag fra Kent Bjørnholm.
Hva om vi starter vår egen cup i Norge?
Dette ble først tøyset og ledd av, men tanken var dermed sådd.
Etter litt mere snakk og ideér ble det enighet om å se på dette når de kom hjem igjen.
Vel hjemme i Norge ble dette luftet for styret i klubben, men det ble rask enighet at dette
kunne bli for stort å arrangere for en klubb alene, om man skulle kopiere Pinsecuppen.
De andre klubbene ble kontaktet og fremlagt Gressvik sin idé.
Det var flere som syntes dette var en gal idé, men etter litt godsnakk ble det
etterhvert enighet om å prøve et år.
Det ble satt ned en egen komité for å planlegge dette.

Navnet Succe Cup
Selve navnet kom fra den største hovedsponsoren man klarte å få tak på som het
Succe bodyshape (Salg av Aloe Vera produkter). Derav navnet Succe Cup.
Resten er historie.
Takk til pionérarbeidet fra Kent, Kjell, Mona, Tove og Åge.
I år er det med stolthet at vi feirer 20 års jubileum,
og moro at de samme klubbene er med videre i We Are BMX.
Så får vi se om historien gjentar seg.....
Vi satser videre og gleder oss til nye 20 år med Success.

BMX 4 LIFE
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Lenge leve frivillighet, dugndsånd og sykkelglede.
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Vi har gleden av å invitere til Succé Cup 2019
30/31 mai og 1 juni.
20

For
året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige, Finland og
Danmark velkommen til Succé Cup i Østfold.
Dette arrangementet er et samarbeid mellom de 4 klubbene i Østfold: Gressvik, Moss, Råde og
Aremark. Det vil bli kjørt tre separate løp med avslutning på Moss bmx.
Løp 1 på Gressvik torsdag 30. mai
Løp 2 i Råde fredag 31. mai
Løp 3 i Moss lørdag 1. juni
Succé Cup kjøres etter eget vedlagt reglement.

Påmeldingsavgift for alle tre løp
Aldersbestemte klasser og Cruiser kr 400,Junior/Elite kr 550,Ingen refusjon ved avmelding etter ordinær påmeldingsfrist 16 mai.
Det vil bli benyttet tidtakningssystem og målfoto, og alle ryttere i klassen 11 år og oppover må ha
en MYLAPS-transponder på sykkelen under løpet. Ryttere som ikke har egen MYLAPStransponder må leie dette fra arrangør. Pris for leie av transponder for alle tre løp er kr 200.
Dersom tranpsponder ikke blir returnert vil rytter bli fakturert for kostand til å erstatte denne.

Klasseinndelinger
Kjøres i henhold til norske BMX reglement og reglement for Succé Cup 2019
Det må være minst 3 påmeldte for å åpne en klasse. Dersom det er mindre enn 3 deltakere, vil
klasser bli slått sammen eller bli samkjørt og delt for premiering. Hvilke klasser som slås sammen
eller samkjøres avgjøres etter at påmeldingene er mottatt.
Blokk 1 Opp til 12 år
Blokk 2 13 år og over
Nytt av året er delte cruiser klasser, se reglement.

Premiering
Premiering til alle opp til og med 12 år, plassering fra 11 år.
1/3 premiering i klassene junior og elite.
Ryttere må ha deltatt på minimum 2 av 3 løp for å få sammenlagt premie.
For mer utfyllende informasjon, se eget reglement.
Alle deltakere får utdelt skilt ved registrering.

Pengepremier for Junior/Elite og 17+
17+ damer
17+ menn

Kr 1500,Kr 1500,-

1000,1000,-

600,600,-

Junior dame
Junior menn

Kr 2000,Kr 2000,-

1250,1250,-

750,750,-

Elite damer
Elite menn

Kr 3500,Kr 3500,-

2000,2000,-

1250,1250,-

Løpstider:
Torsdag 30. mai: Gressvik Bmx klubb
Registrering fra kl. 11.00 – 11.40
Utdeling av MYLAPS - transpondere
og skilt, gjelder KUN lagledere kl 10.30 Ved velkomstsenter (gamle kiosken) betales kontant.
Lagledermøte :
Blokk 1 :
Blokk 2 :

kl 12.00
Starttrening: 11.30 – 12.30 (tom 12år)
Starttrening: 12.30 – 13.15 (13+ og Cruiser)
Løpsstart kl. 13.30

----------------------------------------------------Fredag 31. mai:Råde Bmx Arena
Evt. lagledermøte:
Blokk 1:
Blokk 2:

17.15
Starttrening: 16.30 – 17.15 (tom 12år)
Starttrening: 17.15 – 17.45 (13+ og Cruiser)
Prosection: 17.45 - 18.05
Løpsstart kl. 18.15

----------------------------------------------------Lørdag 1. juni: Moss Bmx klubb
Evt.lagledermøte:
Blokk 1:
Blokk 2:

Alle tider er med forbehold.

12.15
Starttrening: 11.30 – 12.15 (tom 12år)
Starttrening: 12.15 – 12.50 (13+ og Cruiser)
Prosection: 12.50 - 13.00
Løpsstart kl. 13.15

Løpsleder: Trond Olsen
Hovedkommissær Gressvik: Morten Harald Roer
Hovedkommissær Råde:
Kjell Ivar Larsen
Hovedkommisær Moss:
Kristin Grøva
Måldommere: 2 stk. på hver bane:
Gressvik: BOC og Moss
Råde: Aremark og Gressvik
Moss: Solum og Råde

Premieutdeling etter løpet i Moss, så snart resultatet er klart
Påmelding
For norske ryttere er det påmelding på www.eqtiming.no
Påmelding fra land utenom Norge lagvis til: pmsucce@gmail.com
Påmeldingsavgift for ryttere fra land utenfor Norge innbetales ved påmelding til konto:
IBAN: NO8615061932094 BIC(SWIFT): DNBANOKKXXX

Påmeldingsfrist: Torsdag 16 mai 2019.
Etteranmeldingsfrist mandag 27 mai kl 23:59
Etteranmeldingsgebyr kr. 200,- i alle klasser.
Etteranmeldingsgebyr etter 27. mai kr 500,Grillaften ved Gressvik

klubb

Vi inviterer i år til Grillaften på Gressvik bmx sin bane torsdag 31. mai. Her vil det bli rigget opp
store griller. Succé cup stiller med tilbehør og bestikk/servise. Vi stiller altså med pølse -og
hamburgerbrød, potetsalat, salat, ketchup, sennep m.m og det som trenges av bestikk og servise.
Selve hovedretten må medbringes. For at alle skal få varm mat vil vi sette opp flere griller og
deltagerne kan selv grille sin egen mat.
Vi håper mange tar turen på grillaftnen i år, derfor har vi den på dag 1, altså torsdag kveld.
Dette vil være en del av 20-års feiringen. Påmelding til grillaften sendes på epost til:
pmsucce@gmail.com samtidig med påmelding til løpet, men betales kontant eller via
på selve dagen.
nummer: 120069
For utenlandske ryttere kan grill betales sammen med påmeldingsavgift.
Voksen: Kr. 30,Barn: Kr. 30,Prisen inkluderer tilbehør.
• Drikke må alle sørge for selv, det er anledning til å kjøpe brus i kiosken. I tråd med idrettens
regler for alkohol er det ikke lov til å nyte alkohol på området så lenge grilling pågår.
• Succé Cup står for papptallerkner og spisebestikk m.m.

Strider løp
Fredag før løpet vil vi ha uoffisielle konkurranser på Pump-track banen i Råde, dette er for
småsøsken o.l som ikke skal sykle løp på kvelden. Så ta med strider sykler og hjelmer om dere har,
vi har også noen til utlån. Påmelding og tider vil komme på lagledermøte på torsdag.

Kontaktpersoner
Sekretariat-/påmeldingsansvarlig: Tonje Solheim, pmsucce@gmail.com
Hovedløpsleder: Trond Olsen, trollgubben@live.no

Salgsboder
Eventuelle salgsboder innmeldes til løpsleder innen 16 mai.
Overnatting:
I år blir det igjen mulig å campe på Gressvik, men mot en avgift på 200,- for hele cupen. Det
innebærer også plass i Moss og evt Råde. Moss og Gressvik kan tilby strøm. Camping avgift betales
inn til samme kontonummer som påmelding, merk innbetaling med «Camping + etternavn». Alle
henvendelser som gjelder camping og overnatting ved banene, bes rettet til:
campingsucce@gmail.com
Hotell
Scandic City Hotel, Fredrikstad
booking@hotelcity.no
Quality Hotel Fredrikstad
q.fredrikstad@choice.no
Quality Hotel & Resort, Sarpsborg qr.sarpsborg@choice.no

Tlf. +47 69 38 56 00
Tlf. +47 69 39 30 00
Tlf. +47 69 10 15 00

Solbukta Ungdomssenter Tlf. +47 69 33 11 68
Camping
Solviken Feriehjemmet – Engelsviken, Fredrikstad Tlf. +47 69 33 32 07 /+47 913 63 754
Oven Camping - Råde Tlf. +47 951 10 750
Larkollen Camping - Rygge Tlf. +47 692 63 194

RIDERS
READY?

REGISTER NOW!

https://signup.eqtiming.no/?Event=GressvikBMX2019,
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SUCCE´ SPONSORS 2019

