Rekruttering
af børn og unge
til cykelsporten
Evalueringsrapport 2021
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Indledning

Det 4-årige strategispor omkring ”Rekruttering af Børn og Unge” i DCU-regi startede i 2018 og vi har med dette års indsatser sat punktum for strategiperioden.
Der samles i denne evalueringsrapport op på dette års rekrutteringsindsatser, og
centrale metoder og koncepter tages med videre i næste strategiperiodes arbejde med B&U rekruttering.
Overordnet set er tendensen i udviklingen af B&U-medlemstallene i DCUklubber, at MTB-klubber går frem i medlemstal, landevejsklubber går tilbage,
mens BMX-medlemstallene er forholdsvis stabile set over den seneste årrække.
Det vigende medlemstal i landevejsklubberne kan vise sig som en udfordring i
forhold til at opretholde fremtidens talentmasse, og vi har derfor med vores arbejde specielt fokus på rekruttering til, og udvikling af, landevejsklubbernes B&U
-tilbud. Vigtigheden af indsatser på dette område kommer ligeledes til udtryk
ved at vi i 2021 er gået fra én til to udviklingskonsulenter som arbejder med rekruttering af børn og unge.
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BørneTour

Tour de France-starten i Danmark i 2022 bliver en af de største sportsbegivenheder på dansk grund nogensinde, og BørneTour har som formål at udnytte den
øgede fokus på cykelsporten, og kaste lys på DCU-klubbers B&U tilbud gennem
begyndercykelløb for børn at unge pakket ind i de gule farver og Tour-logo.
BørneTour er udviklet af DCU, og foregår i samarbejde med Grand Depart Copenhagen Denmark, lokale kommuner og DCU-klubber med B&U-tilbud (eller ønsker herom).
BørneTour foregår i byer over hele landet, og er så begyndervenligt som et cykelløb nu og engang kan være. Alle kan være med på deres almindelige cykel,
distancerne er overkommelige og der er ens præmier til alle deltagere. BørneTour er ikke bare et event for eventets skyld, og i forlængelse af et BørneTour
-event inviteres alle deltagere til intro-tilbud i den lokale cykelklub, hvor målet
er medlemsrekruttering. Ikke alle klubber er gearede til at kunne tage imod en
række nye medlemmer, så som en del af en del af et samarbejde omkring BørneTour medfølger et skræddersyet klubudviklingsforløb hvor uddannelse, indkøb
af udstyr, rekruttering af trænere, kommunikation og sparring om organisering
af B&U afdelingen etc. tilbydes arrangørklubberne.
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BørneTour 2021 oversigt

BørneTour kom, med coronaforsinkelse, i
gang i juni 2021, hvorefter events og efterfølgende klub-introtilbud er gennemført
i samarbejde med klubber og kommuner
over hele landet.

Lokation

Dato

Antal deltagere

Nyborg

6/6-21

66

Helsingør

12/6-21

33

Roskilde

3/7-21

50

Næstved

5/8-21

28

Kolding*

8/8-21

93

Holbæk MTB

13/8-21

62

Frederikshavn*

14/8-21

43

Greve

18/8-21

51

• 180.000 visninger af begivenheder/
klubtilbud på facebook

Hvidovre*

21/8-21

160

• 80.000 visninger af facebookopslag

Aalborg

28/8-21

62

Herning

3/9-21

41

Rødovre*

4/9-21

145

Give*

10/9-21

54

Amager*

11/9-21

159

Værløse

12/9-21

87

Vejle*

17/9-21

76

Slagelse*

18/9-21

76

København*

19/9-21

81

•18 events fra juni til september
• Fokus på landevejsklubber
• Ca 1400 deltagere i alt
• Overvægt af deltagere under 10 år
• Aldersklasser fra 7-15 år som udgangspunkt. *3-6årige inkluderet i udvalgte
events

I alt

1367

4
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Klubforløb
2021

5
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1) Nyborg CK

Nyborg CK er en landevejsklub, som ved årsskiftet 20/21 har 131 registrerede medlemmer,
hvoraf 0 er under 18 år. Klubben har ikke en B&U afdeling og har ikke haft dette i flere år.
Ind i mellem har der været enkelte henvendelser, men det har været svært at opretholde
aktiviteter på baggrund af dette. Klubben har et ønske om at opstarte en B&U afdeling, arbejde med rekruttering og har allerede en træner klar.
BørneTour blev afholdt i centrum af Nyborg hvor der var start og mål på Torvet. Dette event
skulle fungere som rekrutteringsplatform, hvor interessen med cykling skulle vækkes hos
byens børn og unge. Tidspunktet for BørneTour i Nyborg var ikke optimalt i forhold til rekruttering, da det lå lige inden sommerferien. Det var planen at Nyborg CK efter sommerferien skulle opstarte et rekrutteringsforløb, hvor alle interesserede blev inviteret ind og prøve
at gå til cykling i klubben.
Grundet uventet stor travlhed i Nyborg CK var de desværre ikke i stand til at komme i stand
med de planlagte aktiviteter, hvorfor der blev rekrutteret 0 medlemmer. Der var dog interesse fra deltagere i BørneTour, og klubben har givet udtryk for, at man stadig er meget interesseret i at opstarte en B&U afdeling. Dette arbejdes der på hen imod starten af 2022.
Eventet var en stor succes, hvor alle parter gav udtryk for stor tilfredshed. Nyborg Kommune og Visit Nyborg var en meget stærke partnere, som var med til at løfte eventet. Alt spillede og det har de stor aktie i.
Nyborg CK viste stort overskud i afviklingen af eventet og det er tydeligt at de har styr på at
arrangere cykelløb.
Det anbefales kraftigt fra DCU at Nyborg CK opretter en Facebookside, således de fremadrettet kan arbejde mere effektivt med markedsføring af klubbens tilbud, herunder rekruttering af B&U. Klubben blev anbefales at søge midler til lånecykler. Status på denne ansøgning
er ukendt. Klubben anbefales ligeledes af søge flere interne ressourcer til at agere hjælpetræner, når vi i 2022 for alvor vil forsøge at rekruttere børn og unge ind i klubben.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour

66

Deltagelse i rekrutteringsforløb

Ikke afviklet

Tilgang til klub i forlængelse af BørneTour

0

6
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1) Nyborg CK

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Jørn Carl/Formand
1) Vurdering af BørneTour-event
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021
4) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022
Ikke besvaret
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2) CK Kronborg

CK Kronborg er en klub med aktivitet fordelt over flere discipliner, men hvor kerneaktiviteten er landevejscykling. Klubben har ved årsskiftet 20/21 88 registrerede medlemmer, hvoraf 7 er under 18 år. Klubben udtrykte i efteråret 2020 ønske om flere B&U medlemmer,
hvorfra et samarbejde med DCU omkring rekruttering af B&U til klubben kom i stand.
Et BørneTour-event på havnen foran Kronborg blev omdrejningspunktet for samarbejdet,
men vejen dertil blev udfordret af coronanedlukning og flytning af arrangementet til juni
2021. Det planlagte introtilbud ”Barn-forælder-cykling” blev derfor afviklet i løbet af maj
måned som optakt til BørneTour, fremfor i forlængelse af BørneTour som først planlagt.
Barn-forælder-forløbet var i sig selv velfungerende, men deltagelsen var begrænset til ca en
håndfuld deltagere, samt eksisterende medlemmer i klubben.
BørneTour-eventet den 12/6 var vellykket, men med et begrænset antal deltagere på trods
af en omfattende markedsføringsindsats. Kommunen var forbeholdne ift omtale af eventet,
da kommunen i måneden op til afvikling var på kanten til at blive lukket ned pga høje smittetal, hvilket utvivlsomt har begrænset budskabets rækkevidde. Alligevel er BørneTourfacebookbegivenheden nået ud til knap 20.000 personer i lokalområdet, hvilket på sigt kan
have en positiv indflydelse på tilgangen til klubbens B&U-tilbud. I løbet af sommeren er B&U
medlemstallet vokset med et par medlemmer.
Klubben har desuden over det seneste år fået bevilliget midler til indkøb af lånecykler og et
omfattende e-cykling-setup, og rummer mange gode kræfter i B&U afdelingen. Klubben
planlægger at sende trænere på trænerkursus, og der arbejdes tilmed på en gentagelse af
BørneTour i 2022, hvor vi utvivlsom kan ramme et større antal deltagere, og en større efterfølgende tilgang til klubbens B&U afdeling.

Aktivitet

Antal

Barn-forælder cykling

3-5 deltagere

Deltagelse i BørneTour

33

Tilgang til klub i forlængelse af BørneTour

4

8
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2) CK Kronborg

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Claus Hartmann/formand
1.
Vurdering af Børnetour-event
Helt generelt synes vi selve dagen forløb særdeles godt. Kristoffer og Co. var godt forberedt og selve afviklingen gik uden problemer og med godt humør hos de fremmødte.
Vi havde håbet på flere deltagere, men vi på flere måder ramt af Corona. Dels var Kommunen tilbageholdende med at reklamere for eventet (lå på kanten af nedlukning). Dels
var både vores og DCU’ markedsføring på lokale og sociale medier nok ikke så skarp,
som det kunne være (bar præg af eventet var i udviklingsfase på det tidspunkt)
2.
Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU.
Vi har været meget glade for samarbejdet med DCU og Kristoffer. Vi synes, at vi har fået rigtig meget hjælp både med ideer og praktik i forbindelse med rekrutteringsarbejdet,
samt hjælp til at søge fonde om materiel. Vi har også været glade for initiativet med at
skabe et netværk for B&U afdelingerne i de forskellige klubber.
3.
Tanker om udvikling og rekruttering af B&U afdeling i 2022.
Vi havde håbet på større tilgang i 2021, men har ikke mistet modet. Flere af tiltagene
for 2021 vil vi gentage i 2022. Derudover vil forsøge (givet vi får økonomien på plads)
at ansætte en yngre træner (Gerne idrætsstuderende) så vi kan tilbyde et mere fokuseret træningsset-up for vores B&U licens ryttere.
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3) Roskilde CR

Roskilde Cykle Ring er en landevejsklub, og klubben har ved årsskiftet 20/21 69 registrerede medlemmer, hvoraf 30 er under 18 år. Størstedelen af B&U medlemmerne er i de ældste
B&U-klasser, hvor klubbens succesrige juniorhold kan være hovedårsagen. Antallet af medlemmer i klubbens yngste B&U årgange er begrænset ,og i perioder har klubben ikke haft et
tilbud for begyndere i klubben. Klubben udtrykker ønske om at få et tilbud for de yngste i
gang igen og har ligeledes et ønske om specifikt at få flere piger ind i klubben.
BørneTour i Roskilde kom i stand via en interesse fra kommunens side, og Roskilde CR takkede ja til at være medarrangør. Placeringen var i starten af sommerferien, hvor det lykkedes at samle 50 deltagere i alderen 7-15år på en god rute i centrum af Roskilde. Roskilde
kommune har været en værdifuld samarbejdspartner i forberedelsen af eventet, og tilbuddet
og klubbens B&U afdeling er kommet bredt ud i lokalområdet via kommunens kanaler, og
kan således være medvirkende til fremtidig tilgang til klubbens B&U-afdeling.
Placeringen af arrangementet i starten af sommerferien var ikke optimal i forhold til deltagerantallet og heller ikke hensigtsmæssig ift at invitere deltagere ind i klubben i umiddelbar
forlængelse af arrangementet. Tanken var derfor at invitere de 50 BørneTour-deltagere og
øvrige lokale børn og ugen ind til et introtilbud på den anden side af sommerferien. Dette
tilbud nåede desværre aldrig at blive sat i søen i 2021.
Roskilde kommune ønsker at gentage BørneTour i byen igen i 2022 blot to uger før at Tourfeltet gæster byen. Roskilde CR er igen oplagt som medarrangør på arrangementet, mhp at
anvende dette som løftestang til B&U medlemsrekruttering til klubben. Tilmed er DCU klar
med tilbud om sparring omkring organisering af B&U-afdelingen, herunder udvikling af et
intro-tilbud for de yngste, trænerrekruttering etc, mhp at på at få kickstartet medlemsrekruttering til klubbens yngste årgange

Aktivitet

Antal

BørneTour

50

Deltagelse i efterfølgende opstartstilbud i klub

Ikke afviklet
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3) Roskilde CR

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Jesper Zwisler/formand og Kurt Krag/B&U træner
1) Vurdering af BørneTour-event
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
3) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022
Ikke besvaret
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4) Næstved BC

Næstved BC er en landevejsklub, som ved årsskiftet 20/21 har 131 registrerede medlemmer, hvoraf 40 er under 18 år. Størstedelen af disse medlemmer er koncentrerede omkring klubbens juniorhold, og klubben udtrykte i efteråret 2020 ønske om flere B&U medlemmer i de yngste årgange, hvorfra et samarbejde med DCU omkring rekruttering af
B&U til klubben kom i stand.
Et BørneTour-event i centrum af Næstved blev omdrejningspunktet for samarbejdet, hvor
en placering på en hverdag i afslutningen af sommerferien blev valgt. Selve eventet var
velfungerende og klubbens B&U tilbud blev vist frem både på dagen og i markedsføringen
af arrangementet. Placeringen i afslutningen af sommerferien viste sig ikke at være optimal i forhold til deltagerantallet, men arrangementet resulterede alligevel i nye medlemmer i klubben i forlængelse af eventet, hvor nybegyndere har fået adgang til gratis lånecykel og medlemskab resten af året. Kommunens involvering i markedsføringen af eventet
og det efterfølgende klubtilbud endte med at være begrænset, men alligevel nåede BørneTour-facebookbegivenheden ud til +15.000 personer i lokalområdet, hvilket utvivlsomt
på sigt vil have en positiv indflydelse på tilgangen til klubbens B&U-tilbud. I løbet af sensommeren er klubbens B&U medlemstal da også vokset med adskillige medlemmer og
yderligere trænerressourcer er kommet til, hvorfor klubben står et positivt sted gående ind
i 2022.
BørneTour gentages i Næstved i juni 2022, og såfremt vi formår at aktivere kommunen
yderligere frem mod dette event, så forudser vi en endnu større deltagelse på dagen, set i
lyset af dato og inklusionen af endnu yngre deltagere i arrangementet.

Aktivitet

Antal

BørneTour

28

Efterfølgende medlemstilgang til klub

5

12
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4) Næstved BC

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Ole Hansen/formand
Fra NBC’s side lagde vi billet ind på en BørneTour torsdag d. 5/8. Vi oplevede fra starten en
stor imødekommenhed og professionalisme fra DCU’s side, og kom hurtigt i positiv dialog
omkring selve det praktiske arrangement og fik rakt ud til de øvrige aktører, som vi ville have behov for at involvere. Det var en stor hjælp at DCU gik i direkte dialog med Fritidsforvaltning i Næstved Kommune, hvilket helt sikkert var afgørende for at få kommunens støtte
til projektet. Der blev fulgt op på arrangementet ved flere telefonmøder, som ikke på noget
tidspunkt var en udfordring at få i kalenderen med DCU-konsulenten. Rute og forholdsregler
blev gennemgået meget grundigt.
På selve dagen mødte konsulenten op med en velpakket bil, og det var nærmest en leg at få
bygget målområdet op, men alt det smarte, iøjnefaldende og velegnede udstyr. Løbet gik
som planlagt, selv om fremmødet var en skuffelse, hvilket dog ikke på nogen måde skyldtes
DCU’s måde at håndtere arrangementet på, men snarere tidspunktet (i sommerferien) og
de deraf manglende muligheder for fx at komme ud på skolerne med noget materiale. Sammenpakningen foregik lige så smertefrit som udpakningen.
Efterfølgende har vi evalueret på begivenheden, og vi er fra NBC’s side meget tilfredse med
DCU’s initiativ og håndtering, ligesom vi kan notere os en mindre medlemsfremgang, der
kan relateres til BørneTour.
Tak, og vi gør det gerne igen!
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5) Kolding BC

Kolding BC er ved årsskiftet 20/21 en landevejsklub med 281 medlemmer, hvoraf 14 medlemmer er i alderen 13-18 år og 1 medlem er 12 år eller yngre. Klubben udtrykker stor interesse i at rekruttere flere børn og unge. Klubben deler nu klubhus med MTB Kolding hvor
der også er tale om et samarbejde. Ligeledes har klubberne gode lokaler hvor der tilbydes
e-Cykling og har ligeledes tilbud om lånecykler. Klubben udtrykker at være meget presset
på trænerfronten og har netop oplevet yderlige afgang på denne post.
Vi har i 2021 afholdt BørneTour i Kolding. Formålet er at skabe et godt event for byens
børn og unge, som skulle vække en interesse for cyklingen. Ligeledes at BørneTour skal
rekrutteringsplatform, gerne over en længere årrække, som skal synliggøre klubben og
klubbens aktiviteter. Ligeledes arbejde med opfølgende rekrutteringstilbud i forlængelse af
BørneTour.
Tidspunktet for BørneTour lå lige ved udgangen af sommerferien søndag 8. august, hvor
alle børn og unge skulle starte i skole dagen efter. Det er uklart om dette har haft betydning for deltagerantallet, som ellers var meget tilfredsstillende. Vi valgte efter noget overvejelse at inkludere 3-6 årige i eventet for at skabe mere liv. Det var en god beslutning og
mange i aldersgruppen mødte op og fik en god oplevelse.
Vejret var en negativ faktor pga store mængder regn, men på trods af det, var det en stor
cykelfest, og alle var glade. Klubben arbejdede meget professionelt og der var styr på tingene! Der var stor støtte fra Kolding Kommune, hvor konsulenten ligeledes deltog på dagen.
Grundet manglende frivillige ressourcer kunne klubben desværre ikke gennemføre et
rekrutteringsforløb, men afholdt 2 åbent hus-træninger i den normale træningstid.
Det anbefales at klubben prioriterer at arbejde med markedsføring på sociale medier, herunder at oprette en Facebookside og dygtiggøre sig i promovering af klubbens B&U aktiviteter. Ligeledes at klubben (fortsat) arbejder meget med rekruttering og fastholdelse af
frivillige, som allerede er meget højt prioriteret. Her kan DCU evt hjælpe med kurser/
uddannelse.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour

95

Deltagelse til åbent Hus

0

Nye medlemmer på baggrund af rekrutteringsinitiativ

0
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5) Kolding BC

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Johnny Poulsen/formand
1) Vurdering af BørneTour-event
Det er et godt initiativ, som Kolding kommune heldigvis vis også syntes er et rigtig godt koncept, så et afholder vi igen i 2022. Og vi har kun godt at sige om selve arrangementet og har
ingen ting vi syntes der skal rettes
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
Det fungerer fint og en stor hjælp til at rekruttere nye B/U – dog kan vi godt føle et lidt for
stort pres på vores forening, grundet manglende frivillige, som vi har svært ved at løse.
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021
Grundet corona i foråret skete der ikke meget. Satsede på BørneTour den 8. august, med 2
følgende åbent hus dag i vores klub, men det regnede begge dage så der kom ingen. Vi har
dog fået 2 nye B/U medlemmer i løber af eftersommeren.
4) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022
•

afklaring af ansvar for B&U afdeling i KBC. Vi står pt uden ansvarlig

•

Trænersituationen skal på plads—det ser pt fornuftigt ud.

•

Opgradering af BørneTour 22.5.2022. Rolf og Ritter kommer, e-cykling på bibliotek, by,
kommune og bibliotek går all in på sideevents til Børnetour og omfattende markedsføring.
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6) Holbæk Cykelsport

Holbæk Cykelsport er en klub med 225 registrerede medlemmer pr 31.12.2020. Heraf er
24 medlemmer 18 år eller derunder, fordelt således at der er 6 medlemmer i 7-12 år og
18 medlemmer i 13-18 år. Holbæk Cykelsport er primært en landevejsklub men har også
aktiviteter på MTB for både børn og voksne. Klubben fortæller at der er ca 5 B&U medlemmer i MTB afdelingen i 2021 forud for vores rekrutteringsarbejde.
Holbæk Kommune, DCU og Holbæk Cykelsport har valgt at sætte fokus på rekruttering af
børn og unge over en længere periode startende med 2021. Her aftalte vi at afvikle BørneTour i en særlig MTB version, samt at gøre eventet gratis for deltagerne, da vi ville henvende os særlig til B&U i et udsat boligområde.
Eventet var en succes, på trods af at vi havde forhåbninger om flere deltagere. Dette var
formentlig forsaget af sommerferien og de udfordringer vi derfor havde i forhold til koordinering af markedsføring. Ligeledes var vi grundet sommerferien sent færdige med planlægning og koordinering. Selve eventet var dog som sagt en succes.
Eventet var for 7-15 årige i terræn omkring Holbæk Sportsby. Vi erfarede at ruten var lidt
for svær for de yngste og mest uerfarne deltagere, og vi havde også et par styrt. Alt i alt
ikke alvorligt, men værd at notere sig at MTB kan være en udfordring for de yngste og at
ruten skal være så let som muligt.
HCS havde lavet et fremragende rekrutteringsforløb i forlængelse af BørneTour, hvor de
formåede at have op imod 20-25 nye B&U igennem klubben. Meget imponerende og særlig
ros for at inkludere 7-8 årige i forløbet!
Koordinering med Holbæk Kommune gik godt.
Fokus på 2022 er at vi skal have flere frivillige til eventet. Markedsføringen på HCS Facebookside kom sent i gang. Det kan anbefales at en SoMe-frivillig deltager i et kort forløb
om markedsføring på sociale medier. DCU kan formidle kursus.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour

65

Deltagelse i efterfølgende MTB forløb

25

Estimeret nye medlemmer som følge af rekrutteringsforløb

10

16
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6) Holbæk Cykelsport

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Lars Bang/ Formand
1) Vurdering af BørneTour-event
Det er min vurdering at BørneTour-event var en succes. God planlægning og god gennemførelse. Mange glade børn og forældre på dagen (jeg havde ikke forhåbninger om flere deltagere)
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
Godt samarbejde med DCU og Holbæk Kommune. HCS er helt tryg ved kommende events.
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021
Godt opfølgningsarbejde fra vores MTB børnetrænere.
4) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022
Som nævnt har både vores MTB- og Landevejstrænere ønske om at tilsvarende event i 2022
(dvs. både MTB event og Landevejs event)
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7) NBC Frederikshavn

NBC Frederikshavn er pr 31.12.2020 en basisklub med 123 medlemmer. NBC har ingen B&U afdeling og har 0 medlemmer i alderen 0-18 år. Klubben var interesserede i
at undersøge grundlaget for at arbejde med B&U i klubben og vi aftalte at lægge nogle
kræfter i arbejdet sammen.
Med BørneTour ville vi tiltrække børn og unge i byen og omegn og give dem en rigtig
god oplevelse med cykling. Herefter stod vi klar med et 3 ugers introforløb, hvor man
kunne komme og prøve at cykle i klubben.
Kontakten til kommunen var indledningsvist svær, men blev senere i forløbet forbedret markant.
Eventet var en stor succes på trods af lavt deltagerantal. Ingen i aldersgruppen 12-15
år deltog. Klubben var professionelle og empatiske værter og alle deltagere havde en
fantastisk oplevelse.
Klubben havde fået tildelt midler til at investere i lånecykler, og disse var der mulighed for at se og prøve på dagen.
Ruten var god og meget central, men ikke oplagt til mange deltagere samt deltagere
over 12 år.
I det efterfølgende rekrutteringsforløb deltog 2 børn i hele forløbet, og en tredje meldte sin interesse efter forløbsafslutning. Det er ikke mange, men det er en succes at
NBC Frederikshavn nu har en B&U afdeling.
Det anbefales at klubben styrker sit arbejde med kommunikation og markedsføring på
deres nye facebookside (DCU udbyder kursus). Ligeledes at arbejde med at rekruttere
hjælpetrænere, da dette bliver nødvendigt når B&U afdelingen vokser. Sidst, at overveje at arbejde med en yngre målgruppe (4-8 år) med henblik på alternative tilgange
til rekruttering. Landevejscykling er endnu ikke i børn og unges (eller forældres) bevidsthed som et foreningstilbud, og det kræver arbejde og nye tiltag at komme i betragtning. NBC er en fornøjelse at arbejde med og der arbejdes imod BørneTour i
2022.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour

50

Deltagelse i opstartsforløb i NBC

2-3

Nye B&U medlemmer

2-3
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7) NBC Frederikshavn

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Hanne Lauridsen/Formand (+2)
1) Vurdering af BørneTour-event
Nbc var rigtig glade for BørneTouren. Synes der var en god stemning og glade børn. Vi kunne
godt have ønsket os flere deltagere, men trøstede os med, at det var ca samme antal deltagere som i andre byer. God opbakning fra handelsstandsforening og fra Sparnord .
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
Vi var rigtig godt tilfredse med organiseringen fra DCU. Super godt med koncept der fortsætter
fra by til by, så der er fælles fokus på målet om at få flere til at få øje på cykelsporten. Det
eneste vi sådan set skulle koncentrere os om var ruten + afmærkning + at stille med frivillige.
Det plejer ikke at være et problem. Fælles markedsføring og et overordnet fokus på Touren og
cykelsport var rigtig fint.
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021 + tanker om 2022
Efter forløbet med børnetour fik vi gang i en børnetræning 1 gang om ugen. Og vi blev ved
indtil omkring efterårsferien. Der var to børn der deltog, Clara og Tobias. Clara har meldt sig
ind i klubben og kører licens i uge 13 pige klassen. Vi fik også købt nogle racercykler, som vi
kan låne ud når vi har nogle børn der kan vil prøve. På nuværende tidspunkt har vi en cykel
lånt ud til Tobias. Planen er at vi starter op igen næste forår til standerhejsning, hvor vi vil
skrive ud på Facebook og i den lokale avis, at vi starter op igen. Derudover håber jeg på, at
Tour-starten i Danmark og en eventuel ny Børnetour i Frederikshavn vil skubbe lidt mere gang
i det. Vi står i i hvert fald klar til at møde store som små.
Vh Mads, ungdomstræner i NBC
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8) Greve CC

Greve CC er en landevejsklub som ved årsskiftet 20/21 har 52 medlemmer hvoraf 11 er
B&U under 18 år. Klubben udtrykte i vinteren 20/21 ønske om et BørneTour-arrangement
mhp på yderligere medlemsrekruttering til klubben.
BørneTour blev afviklet på en hverdagsaften i august, hvor vi trods dårligt vejr og uden at
have deltagere yngre end 7 år, formåede at samle 51 deltagere, hvilket er tilfredsstillende.
Arrangementet var en succes og klubbens efterfølgende introforløb blev præsenteret gentagende gange overfor deltagerne. Ligeledes var kommunen en værdifuld samarbejdspartner i markedsføringen af eventet samt af det efterfølgende introforløb i klubben, som er
nået rigtig bredt ud i lokalområdet, hvilket på sigt kan have positiv indflydelse på tilgangen
til klubben.
Til det efterfølgende introforløb mødte 6 nye potentielle medlemmer op, og ved indgangen
til vintersæsonen hænger 3-4 af disse ved i klubben og nærmer sig et fuldgyldigt medlemskab.
BørneTour i Greve gentages i 2022, hvor de yngste fra 3 år og opefter inkluderes, og forventningen er, at arrangementet bliver en endnu større succes end i 2021, og således bidrager yderligere til medlemstilgangen til klubben

Aktivitet

Antal

BørneTour

51

Deltagelse i efterfølgende opstart i klub

6

20
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8) Greve CC

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Tommy Cramer/B&U træner
GCC er glade for at have været en del af årets BørneTour event. Selve arrangementet forløb
som planlagt og på trods af regnvejr virkede det til at deltagerne havde en rigtig god oplevelse. Der var et enkelt styrt og et enkelt barn med en cykel der drillede, men uden at dette
kan tilskrives selve arrangementet. Vi oplevede også at øvrige færdende mv. tog pænt imod
arrangementet og der var ikke brok eller problemer. Greve Svømmehal stillede toiletter til
rådighed og havde sat flag op mv., så der var et fint samarbejde der. DCU stillede med målportal og pavillion mv., som blev stillet op. Kristoffer fra DCU leverede en super indsats med
at få reklameret for eventet via forskellige kanaler og var også en stor hjælp på dagen. Endvidere blev stillet en speaker til rådighed. Antallet af deltager var godt 50 og det er betydeligt mere end når vi har afholdt almindelige medaljeløb, så vi var rigtig glad for fremmødet.
Der var også mødt mange forældre op, som bidrog til god stemning mv. Alt i alt et godt arrangement og alle de frivillige der var med gik fra det med en god fornemmelse.
I forhold til samarbejde med DCU, så er vi overordnet set tilfredse med tanke på at det i år
er lykkedes at gennemføre en flot sæson med mange cykelløb mv. Der er dog forhold, hvor
vi i klubben oplever at der træffes beslutninger mv., som ikke nødvendigvis er helt i tråd
med de ønsker vores medlemmer har. Et eksempel på dette er at DM trøjerne er sløjfet til
BU DM.
I forhold til rekruttering af unge medlemmer, så er det nemt at pege på problemerne, men
sværere at komme med løsninger. GCC er ikke en stor klub og derfor kan det være svært at
stille trænere til alle niveauer. Endvidere er det en udfordring at der generelt er meget trafik
på vejene, især når man kører med helt unge B/U’ere. I forhold til udstyr mv., har klubben
en del udstyr der kan lejes, så det bør ikke være en barriere om end klubbens udstyr måske
godt kunne være bedre. Der har været initiativer omkring styrkeopdelt inddeling af rytterne.
Det er vi måske ikke nødvendigvis fortaler for. I stedet bør det overvejes om man skulle
bruge mulighederne for op og nedrykning i større omfang end det er tilfældet i dag. Typisk
er det kun ganske få ryttere som rykker op hvert år og først efter B/U DM. Det kan overvejes om oprykning bør ske hurtigere evt. via objektive kriterier (point eller antal sejre), DM
kunne måske så være valgfrit om ville ned i egen aldersklasse eller køre som oprykker. Tilsvarende bør det også være nemmere at rykke ned og evt. blive nede indtil man har opnår
et bestemt antal point e.l.
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9) Hvidovre CK

Hvidovre CK er en landevejsklub som ved årsskiftet 20/21 har 223 medlemmer hvoraf
20 er B&U under 18år. Klubbens B&U afdelinger har de seneste 3-4år været voksende
og har samarbejdet med DCU i mange sammenhænge, hvorfor at et samarbejde omkring et BørneTour-event i 2021 var oplagt. Hvidovre kommune var ligeledes med på
ideen og gik ind i projektet med mange kræfter og var centrale i at skabe et succesfuldt arrangement. En central indsats fra kommunens side er at de udsendte tilbuddet
til alle skolebørn i kommunen via AULA, hvilket har været en direkte årsag til et stort
antal deltagere.
BørneTour i Hvidovre blev afviklet en lørdag i august, og med inklusion af 3-6årige
eventet nåede vi op på 160 deltagere på dagen. En stor del af disse var tilmeldt i den
yngste aldersklasse, som ikke umiddelbart er rekrutteringsmateriale for HCK. Alligevel
vurderer vi at inklusionen af de yngste var med til at gøre eventet til et familiearrangement, og dermed også havde positiv indflydelse på antallet af deltagere i de ældre
startgrupper med rekrutteringspotentiale for klubben.
Klubbens B&U tilbud var i fokus under hele arrangementet, og alle deltagere fik flyer
og efterfølgende mail med invitation til infomøde i klub mhp opstart i B&U-afdelingen.
Også de yngste fra 3 år og opefter var inviteret til infomødet, da klubben gik med tanker om at opstarte et cykeltilbud for de yngste, såfremt der var interesse for dette.
Kun 2 deltagere mødte op til infomødet, hvilket var et skuffende antal, set i lyset af
antallet af BørneTour-deltagere. På trods af den manglende umiddelbare rekruttering
til HCK i forlængelse af eventet, så har eventet utvivlsomt været med til at sætte
klubbens B&U-tilbud på landkortet i lokalområdet, hvorfor øget tilgang til klubben i de
kommende år kan forventes.
I skrivende stund arbejdes der på en gentagelse af BørneTour i Hvidovre i 2022, hvor
kommunens budgetforhandlinger er afgørende for udfaldet. Under alle omstændigheder er HCKs B&U afdeling i en sund forfatning, og klubben arbejder sideløbende med
at udvikle tilbud for en yngre målgruppe end 9år, da der åbenlyst er et potentiale for
medllemsrekruttering blandt disse.

Aktivitet

Antal

BørneTour

160

Deltagelse i efterfølgende infomøde

2

B&U medlemstilgang i 2021

4
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9) Hvidovre CK

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Jørgen Staun/formand
I Hvidovre Cykle Klub har vi meget fokus på rekrutteringen af nye ryttere/medlemmer til
vores B&U afdeling. Løbende rekruttering er væsentlig for at sikre at fødekæden i B&U afdelingen. Vi har tidligere oplevet at manglende fokus på rekruttering giver ”huller i årgangene” det kan tage mange år at rette op på.
Kristoffer har været en meget væsentlig faktor i den indsats. Kristoffer har været inspirator, sparringspartner samtidig med at han har været med til at arrangere og afvikle diverse
events for og sammen med os.
BørneTour har været et af de større arrangementer som Kristoffer har været med til at få
stablet på benene sammen med os og Hvidovre Kommune. Det har været lige fra den indledende fase hvor vi skulle overbevise Hvidovre Kommune om at deltage i arrangementet.
Efterfølgende har Kristoffer været en væsentlig faktor i selve planlægningsfasen og endelig
også i afviklingen af arrangementet og til den afsluttende evaluering med Hvidovre Kommune.
Arrangementet blev en stor succes med rekordstor deltagelse. Hvidovre Kommune har udtrykt stor tilfredshed med arrangementet og vi som klub har dels fået lidt nye medlemmer
men vi har i særdeleshed gjort opmærksom på vores eksistens i forhold til Hvidovre Kommune men også i forhold til borgene i kommunen.
Vi har nu igennem et par år gjort løbende brug af Kristoffer og det har altid været med
stort engagement fra hans side. Alle aftaler bliver overholdt og der er tilbagemeldinger
som aftalt. Vores B&U afdelingen er vokset en del de sidste par år, den vækst har Kristoffer en stor ære af. Uden hans indsats og hjælp ville det ikke have været muligt.
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10) Aalborg CR

Aalborg Cykle Ring er en landevejsklub, med 87 medlemmer PR 31.12.2020. 26 er børn og
unge under 18 år, hvoraf 4 er i alderen 0-12 år. De fleste B&U medlemmer er U19 og tilknyttet Team Sparekassen Vendsyssel Talent. Klubben betragter deres B&U afdeling som
U15 og yngre. Her udtrykker klubben at have 4-5 medlemmer fra april 2021.
Klubben har et brændende ønske om at rekruttere flere B&U! Klubben har 4 B&U trænere,
har netop fået nye klublokaler og tilbyder e-cykling til deres medlemmer. Der kommer ca 1
-4 deltagere til klubbens B&U, hvilket gør det udfordrende for klubbens B&U trænere at
afvikle en optimal klubtræning”.
Vi har sammen lagt en strategi hvor vi de kommende år vil fokusere på rekruttering af nye
medlemmer samt målrette træningstilbuddet i klubben til de nybegyndere det måtte give.
BørneTour skal vække interessen for cykling hos byens børn og unge, sætte fokus og spot
på AaCR samt agere rekrutteringsplatform på lang og kort sigt.
BørneTour arrangementet var en succes og det er tydeligt at klubben har 100% styr på at
arrangere cykelløb. Ruten krævede 6-8 frivillige hjælpere og var både sikker, sjov og
spændende for deltagerne. Deltagerantallet lå under det forventede, og skal vi lave BørneTour i 2022 skal der være mere fokus på dette. Speaker havde meget fokus på klubben
og var god til at sælge B&U afdelingen samt det efterfølgende rekrutteringstilbud.
Klubben tilbød et godt introforløb i forlængelse af BørneTour. Forløbet var over 4 torsdage
af 1 time og henvendte sig til nybegyndere mellem 9 og 13 år. Klubben vurderer dette
som en blandet succes.
Det kan anbefales at klubben uddanner en person ansvarlig for kommunikation og markedsføring over sociale medier, så de får en bedre redskab til at nå ud med deres aktiviteter og tilbud. DCU skal formidle et sådan tilbud. Ligeledes bør det overvejes om/hvordan
et evt klubtilbud til 6-8 årige kan fungere. Denne målgruppe er repræsenteret med stor
overvægt til BørneTour, og rekrutteringsgrundlaget vurderes at være større. Dette kræver
dog rekruttering af nye frivillige, da eksisterende ressourcer ikke kan forventes at løfte
yderligere opgaver. DCU kan komme med oplæg, hvis det har klubbens interesse.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour
- 7-9 årige
- 10-15 årige

47
15

Deltagelse i efterfølgende Rekrutteringsindsats

2-5

Antal nye medlemmer på baggrund af rekrutteringsindsats

2
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10) Aalborg CR

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Carla Smink / Formand
1) Vurdering af BørneTour-event

Mængden af arbejde for klub vs. output har været lidt mismatch. 2 medlemmer efterfølgende hvervet.
Forslag kunne være en enkeltstart på tid. 6-8-årige er ressourcetunge, skal ”passes” mere end de 9-11årige ryttere. Konkurrence element kan der eventuelt skrues op for, eksempelvis præmier til top3 for at
rigtig hverve de virkelig interesserede B&U ryttere.

2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
AaCR har et fint samarbejde med DCU.

3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021

AaCR har brugt en del tid på at rekruttere nye B&U i 2021. I alt er der kommet 5 nye drenge (mellem 9
og 13 år) i klubben i 2021, og de kommer regelmæssigt til træning. En af de nye drenge har deltaget i
mange licensløb. Vi har også fået 2 nye U17-drenge i klubben i 2021, der er begyndt med at køre licensløb.
AaCR ønsker mere hjælp fra DCU ang. rekrutteringsarbejde - vi har styr på hvad vi skal gøre for at fastholde B&U ryttere (involvering forældre, sociale aktiviteter osv.), men den 1. skridt med at finde nye
potentielle B&U ryttere og få dem til at prøve at gå til cykling er svært

4) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022

Se under pkt. 3 - hjælp til det første skridt - finde nye B&U ryttere der vil prøve at gå til cykling. Vil ønsker også at sætte gang i processen hvor vi besøger folkeskoler i området med vores lånecykler. Inden
Corona har vi haft kontakt til folkeskolelærere hvor vi kan komme og deltage i fx idrætstimer. Udfordring er at klubbens frivillige skal kunne afsætte tid til det (dvs. tage fri fra arbejde).
Vi vil tilbyde gratis prøvetræninger igen (april-maj måned) og så snart vi flytter ind i vores nye klubhus
vil vi organisere gratis e-cykling events for ikke-medlemmer (fx om onsdagen eller i weekenden).
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11) Herning CK

Herning CK er en cykelklub med 77 registrerede medlemmer pr 31.12.2020. Heraf 41 medlemmer mellem 0-18 år. 31 af disse er mellem 13-18 år og er tilknyttet klubbens stærke
U17 og U19 arbejde. 10 medlemmer er mellem 7-12 år og klubben har igennem en lang årrække oplevet kontinuerlig nedgang i denne aldersgruppe.
Klubben er meget interesseret i at rekruttere mange børn og unge ind i klubben, men kæmper som så mange andre med de frivillige ressourcer. Dette understreges af at en B&U træner netop har sagt fra på trænerarbejde i klubben fra september 2021. Klubben har en
stærk tradition for B&U og talentarbejde.
Klubben indgår i et samarbejde med DCU om strategi for rekruttering og fastholdelse af
B&U i klubben.
Der blev arrangeret BørneTour i forbindelse med Herning By’s årlige gadeløb. Formålet var
et invitere byens børn og unge ud og få en god oplevelse med cykling. Eventet var en stor
succes og klubben blev sat i positivt fokus. Deltagerantallet var lavt, formentlig grundet
tidspunkt og snæver aldersgruppe, da gadeløbet kun gav os mulighed for at afvikle eventet
tidligt på en hverdag.
Klubben har lavet et seriøst og gennemarbejdet rekrutteringsforløb, hvor de har valgt også
at inkludere 8-9 årige—stor ros! De betegner rekrutteringsforløbet som en succes, men 7-8
deltagere. Der var udfordringer med de yngste i forhold til at køre med på holdes, da niveauforskellen var stor.
Det er aftalt at BørneTour 2022 afvikles på et tidspunkt som er mere optimalt i forhold til at
tiltrække flere deltagere. Det kan anbefales at klubben differentiere deres opstartstilbud,
med fokus på 5/6-8 årige. Dette kræver yderligere ressourcer og her bør DCU være behjælpelige med strategi og plan.

Aktivitet

Antal

Deltagere til BørneTour

46

Deltagelse i rekrutteringsforløb

8

Estimeret tilgang på baggrund af rekrutteringsforløb

26
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11) Herning CK

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Henrik Vinding/B&U ansvarlig i Herning CK
1)Vurdering af BørneTour-event
Vi vurderer BørneTouren som et meget stærkt tiltag for at få vendt B&U medlemsudviklingen i DCU. Det er langt bedre end f.eks. Medaljeløb, da vi får en langt større muskelkraft,
og synlighed via markedsføringen.
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
Jeg vurderer at samarbejde med DCU & HCK er på et meget højt gensidigt niveau.
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021
HCK's rekrutteringsindsats har ikke været god nok i 2021 grundet interne udfordringer i
klubben - rekrutteringen bliver klubbens vigtigste mål i 2022.
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12) CK Fix Rødovre

CK Fix Rødovre er en landevejsklub som ved årsskiftet 20/21 har 52 medlemmer hvoraf 33
er B&U under 18år. En del af B&U medlemmerne er af ældre årgang i forbindelse med klubbens juniorhold, men klubben har samtidig et velfungerende introtilbud for klubbens yngste
medlemmer og nybegyndere. Klubbens B&U afdeling har de seneste 3-4år været voksende
og har samarbejdet med DCU i mange sammenhænge, hvorfor at et samarbejde omkring
et BørneTour-event i 2021 var oplagt. Rødovre kommune var ligeledes med på ideen og bidrog via mange forskellige kanaler i markedsføringen af eventet, og var derigennem medvirkede til et succesfuld event.
BørneTour i Rødovre blev afviklet en lørdag i september, og med inklusion af 3-6årige
eventet nåede vi op på 145 deltagere på dagen. En stor del af disse var tilmeldt i den yngste aldersklasse, som ikke umiddelbart er rekrutteringsmateriale for Fix. Alligevel vurderer
vi at inklusionen af de yngste var med til at gøre eventet til et familiearrangement, og dermed også havde positiv indflydelse på antallet af deltagere i de ældre startgrupper med
rekrutteringspotentiale for klubben.
Klubbens B&U tilbud var i fokus under hele arrangementet, og alle deltagere fik flyer og efterfølgende mail med invitation til indslusning i klubben. Eventet, samt et samarbejde med
Frederiksberg Ungdomsskole, har givet adskillige nye medlemmer i løbet af 2021, Og markedsføringsindsatser af klubbens tilbud i forbindelse med BørneTour har utvivlsomt været
med til at sætte klubbens B&U-tilbud på landkortet i lokalområdet, hvorfor øget tilgang til
klubben i de kommende år kan forventes.
I skrivende stund arbejdes der på en gentagelse af BørneTour i Rødovre i 2022, Under alle
omstændigheder er FIXs B&U afdeling i en sund forfatning med et velfungerede indslusningsformat, hvor der bliver taget hånd om nybegyndere, hvorfor at klubbens medlemstal
igennem de seneste år har været i vækst.

Aktivitet

Antal

BørneTour

145

28
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12) CK Fix Rødovre

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Helle Pejtersen/formand
Vi har i Ck Fix været så heldige at få mulighed for sammen med DCU at afvikle BørneTour. Det
har været en KÆMPE hjælp i forhold til klubbens rekruttering af børne- og ungdomsryttere. Det
koncept som DCU har udviklet fremstår utroligt professionelt og har været særdeles populært
både blandt deltagere og arrangører.
DCUs professionalisme kom til udtryk bl.a. i form af den hjælp, der var i forhold til kontakt til
kommunen, som hjælp til planlægningen, som hjælp til annoncering af arrangementet herunder
udarbejdelse af pressemeddelelse og informationsmateriale og ikke mindst som hjælp med selve afviklingen.
DCU medbragte al det som fik løbet til at fremstå som et rigtigt cykelløb; målportal, medaljer
og goodiebags. Arrangementet fik stor ros fra rigtig mange forældre.
Arrangementet var ikke særlig mandskabskrævende, og det var virkelig nemt for klubben at stå
som arrangør. Der skal lyde en stor tak til Kristoffer G Nielsen for den store hjælp. I CK Fix håber vi næste år at kunne gentage et lignende arrangement.
I Ck Fix har vi også haft samarbejde med Frederiksberg Ungdomsskole, som havde planlagt at
30 elever skulle cykle til Paris. Som en del af deres forberedelser har eleverne haft mulighed for
ugentligt at deltage i Ck Fix´s begyndertræning. Dette samarbejde har været en stor succes,
som har givet Ck Fix flere nye medlemmer. Vi håber næste år at gentage succesen.
Samarbejdet kom i stand på baggrund af en henvendelse fra DCUs udviklingskonsulent Martin
Wang Hjørngaard. Martin skabte kontakten og faciliterede planlægningen af samarbejdet. Vi har
været yderst begejstrede for dette samarbejde.
Hvad angår yderligere rekruttering i 2022 så overvejer vi at starte cykling op for de yngste
børn. Vi går med nogle tanker om at starte træning på en asfaltbane, som Rødovre Kommune
tidligere har brugt som løbebane.
Vi håber også at vi i samarbejde med Hvidovre CK kan afholde løb for børn og unge uden licens.
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13) Give CK

Give Cykelklub har pr 31.12.2020 146 medlemmer. Heraf er 28 i alderen 0-18 år. Klubben
yder et stort U19 arbejde, som udgør en stor del af dette og i alderen 0-12 år er 5 medlemmer. Klubben har på eget initiativ langt mange innovative og hårdtarbejdende kræfter i
udvikling af deres B&U afdeling, og har som første landevejsklub i Danmark et decideret
tilbud for børn i alderen 3-8 år der gerne vil cykle. Dette har de stor succes med og har
haft i alt 30-40 forskellige børn igennem ”maskinen” frem til BørneTour i september. Give
CK har ligeledes to differentierede B&U hold i klubben. Disse kan man deltage på fra en alder af 8-9 år (beror på konkret vurdering) hvilket giver alle mellem 3 og 16 år mulighed for
at cykle i Give CK.
DCU og Give CK har sammen valgt at indgå i et samarbejde omkring BørneTour. Formålet
var, at vise Give CK frem for byens borgere og børn og unge, give gode og sjove oplevelser
med cykling til deltagerne og få flere af disse til at deltage i et af Give CK’s introduktionsforløb som efterfulgte BørneTour. Give CK er meget selvkørende og havde på egen hånd
skruet to rigtig gode opstartsforløb sammen til deltagerne. Et til nybegyndere fra 3-8 år og
et til nybegyndere fra 8-15 år. Disse var meget gennemarbejdede!
BørneTour arrangementet gik rigtig godt. Vejret drillede, men alle deltagere var glade. Der
var for få tilmeldinger—ca 55. Dette har vi evalueret på, og vi har en strategi klar til 2022,
som bl.a. omhandler øget markedsføring på Facebook, mere ”pres” på kommunen i forhold
til markedsføring, fysisk tilstedeværelse på skoler og børnehaver, samt at vi skal være ude
i bedre tid.
Det anbefales at klubben deltager i et forløb omkring rekruttering og fastholdelse af frivillige, samt organisering af frivillige opgaver og redskaber til inddragelse af forældre. Give CK
er et forbillede, men det slider på de frivillige kræfter, hvilket på den lange base ikke er
holdbart. DCU undersøger mulighederne for et sådan kursus.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour arrangement

55

Deltagelse i efterfølgende rekrutteringsindsatser/forløb (3-8 år)

10

Deltagelse i efterfølgende rekrutteringsindsatser/forløb (8-15 år)

3
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13) Give CK

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Kurt Gjødsbøll/Formand / Janni Due Kvistgaard og Solveig Uhre/Ansvarlig børnehold
1) Vurdering af BørneTour-event
Min vurdering af Børnetouren i Give er god. Jeg synes, der var en rigtig god stemning og et
godt fremmøde. At der “kun” var 55 skal ses i forhold til vejret og byens størrelse.
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021
Rekrutteringsindsatsen i 2021 har mest bestået i mandagsholdet (red. Børn 3-8 år) og så enkelte aktiviteter på de større hold. Min personlige mening er, at vi mangler cykler, som vi kan
stille til rådighed til de større børn. Vi har fået mindst 3 nye ryttere på Kims hold om onsdagen
- og det er faktisk flot, synes jeg.
4) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022
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14) Amager CR

Amager Cykle Ring er en landevejsklub, men også med aktiviteter i bane- og crossdisciplinen. Klubben har ved årsskiftet 20/21 har 374 medlemmer hvoraf 49 er B&U under 18år. Klubben har dermed en af de største B&U landevej-afdelinger i landet, og
klubben har samtidig et velfungerende introtilbud, hvor klubben flere gange årligt inviterer til infomøde og opstart i B&U-afdelingen.
Samarbejdet omkring et BørneTour-event kom i stand via et ønske fra Københavns
kommune omkring et event på Amager Fælled, hvilket ACR takkede ja til at være
medarrangør på. Eventet blev afviklet en lørdag i september, og med inklusion af 36årige i eventet nåede vi op på 159 deltagere på dagen. En stor del af disse var tilmeldt i den yngste aldersklasse, som ikke umiddelbart er rekrutteringsmateriale for
ACR, men alligevel vurderer vi at inklusionen af de yngste var med til at gøre eventet
til et familiearrangement, og dermed også havde positiv indflydelse på antallet af deltagere i de ældre startgrupper med rekrutteringspotentiale for klubben. Tilmeld er en
præsentation af klubben og cykelsporten over for de yngste ikke spildt arbejde, som
på sigt vurderes at kunne blive potentielle klubmedlemmer.
Klubbens B&U tilbud var i fokus under hele arrangementet, og alle deltagere fik flyer
og efterfølgende mail med invitation til infomøder i klubben. Eventet har utvivlsomt
været med til at sætte klubbens B&U-tilbud på landkortet i lokalområdet, hvorfor øget
tilgang til klubben i de kommende år kan forventes.
I skrivende stund arbejdes der på en gentagelse af BørneTour på Amager i 2022, menunder alle omstændigheder er ACRs B&U afdeling i en sund forfatning med et velfungerede indslusningsformat, hvor der bliver taget hånd om nybegyndere.

Aktivitet

Antal

BørneTour

159

Deltagelse i infomøder

3
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14) Amager CR

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Anders Laursen/B&U træner
Amager Cykle Ring afholdte 11 september 2021 Børne Tour på Amager Fælled. Løbet blev
afholdt på en ren grus-rute, som ligger på Amager Fælled, uden biler. Det betød et meget
sikkert afhold løb, da der kun var fodgængere og cykellister der skulle skærmes af. Ruten
blev ensrettet, og der var ingen problemer med udefra kommende ryttere / cykler.
Grus ruten gav et par enkelte udfordringer, men små ryttere der styrtede pga for høj fart i
sving, men ingen alvorlige skrammer. Alt samme, vurderer ACR at løbet frem stod sikkert.
Vi havde en meget godt samarbejde med DCU, som var super professionelle, fleksible og
løsningsorientere før og under løbet,. Løbet fremstod som professionelt afviklet, så godt ud
med målportal og aktiviteter. Konkrete learnings:

•

Godt med stor plads i forbindelse med start/mål - god mulighed for aktiviteter og at vise
stort fremmøde

•

Professionel speaker - vigtigt for at holde event sammen

•

Grus skal overvejes til næste gang - godt for sikkerhed, men kunne være fedt med asfalt / kombi

•

Flere aktiviteter på pladsen. Der var for lidt til at holde dem der havde kørt løb

Super samarbejde med frivilllige og DCU - vi havde slået stort brød op med sikkerhed, forberedelse, afspærring, flagposter mm. Løbet kunne nemt være afviklet med færre, men vi
vurderer det gav et godt indtryk
Som opfølgning er der kun 3 ryttere der er dukket op til infomøder på baggrund af event.
Så ikke den store succes på den korte bane ifht. rekruttering. Mine ideer og tanker er:

•

Lad os tænke et "cluster setop sammen" - Eks. Hvidovre, Fix og ACR Børnetour indenfor
to uger, og så invitere til alle 3 løb + medaljeløb / begynder klasse til licensløb i områder.
Dvs. ikke tænke enkelt stående event, men i stedet en pakke med 2-3 event man tilmelder
på en gang

•

Bedre info materiale fra klubben - tænk kommunikation og medalje / diplom udlevering
sammen

•

Sælg cykelløb istedet for "info møde" - dvs. planlæg Børnetour efter andre aktiviteter
(klubmesterskab, indledningsløb, etc)

•

Have en stand hvor vi markedsfører lånecykler. Dvs. have 3-4 låncykler med derude,
som viser at det er muligt at starte til cykling uden at have en racer selv - vigtig barriere
Mere fokus på at få flere deltagere i de store klasser
Jeg er sikker på ACR er frisk på afholdelse igen i 2022 - hvis vi kan finde de frivillige til det.
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15) Værløse Farum CK

Værløse CK er en landevejsklub som ved årsskiftet 20/21 har 56 medlemmer hvoraf
15 er B&U under 18år. Klubben oplever at fremmødet til træning i praksis begrænser
sig til en lille håndfuld medlemmer hvorfor klubben giver udtryk for at medlemsrekruttering til klubben er nødvendig. Aftalen om et BørneTour-arrangement kom i stand
gennem det årlige ”Flyvestationen på hjul” - event på Flyvestation Værløse, hvor VFC
for nylig har fået nye klublokaler.
BørneTour blev afviklet på en søndag i september, hvor vi pga rutelængden ikke medtog deltagere yngre end 7 år. Alligevel opnåede vi en flot tilslutning med 86 deltagere,
hvor mange kom på dagen og tilmeldte sig. Arrangementet var en succes og klubbens
efterfølgende introforløb blev præsenteret gentagende gange overfor deltagerne. Både
via speaker, flyer, samt via efterfølgende mail til deltagerne.
Til det efterfølgende introforløb mødte ingen op, hvilket var en stor skuffelse. På trods
af dette har BørneTour utvivlsomt været med til at få sat klubben på landkortet, hvilket kan føre til medlemstilgang på den lidt længere bane.
BørneTour i forbindelse med Flyvestationen på hjul gentages i 2022, hvor de yngste
fra 3år og opefter inkluderes, og forventningen er, at arrangementet bliver en endnu
større succes end i 2021, og sammenholdt med andre rekrutteringsinitiativer, kan være med til at biddrage til medlemstilgang til klubben.
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15) Værløse Farum CK

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Pia Sys Michaelsen/formand
Beklageligvis mødte der ingen som helst nye nysgerrige børn op til vores introforløb, hvilket vi var noget skuffede
over. Vi havde måske især ventet, at de større børn, af de der havde deltage på eventen, ville komme ud for at se,
hvad det var og prøve at køre med, nu de havde set, at de kunne køre godt fra. Der er heller ikke nogen, der har
kontaktet os hverken pr. e-mail eller telefonisk. Det er muligt, at vi blot skal være tålmodige, men med efterhånden
kun et par aktive ryttere, er det noget op ad bakke. I november måned mødes vi i bestyrelsen for at evaluere og for
ikke at klubben skal ende med at være et socialt fællesskab for os fire trænere – overvejer vi at gå bort fra vores
mantra om at ”sætte fokus på børn”.
Med den nye fordeling efter styrker i H40 og H50 kan man på de sociale medier læse, at der er flere, der overvejer
at køre licens. Og det er jo licensryttere vi har behov for, hvis vi skal kunne holde på vores sponsorerer. Det er således vores tanke – igen – at vende os mod alle aldre – også de 20-60 årige i forhåbning om at få medlemstallet op
– og yderligere er forhåbningen, at de voksne bringer nogle børnerytter med sig. Fordi vi vil jo stadig gerne være
med til at starte fødekæden til nye talentfulde professionelle ryttere.
Udfordringen med børnerytterne er fortsat, at det ikke er sjovt med den nuværende aldersinddeling. Kommer der
ikke en styrkeinddeling, vil vi ikke anbefale vores eventuelle rytter at køre licens. Tidligere har vi tudet rytterne ørene fulde om, at de skulle køre licens, ligeså snart de var begyndt at køre i klubben – i stil med at fodbold og håndbold børn også træner i ugen og spiller kampe i weekenden – men at sende nye ryttere, der ikke er børn af tidligere
ryttere – altså dem, der skulle være bredden, ud til licensløb, er den sikre vej til at miste rytterne i klubben. Og vi
har set det gang på gang.
I foråret blev der afholdt to børneløb på Flyvestation Værløse – det ene var vi selv medarrangør af – hvor børnene
tilmeldte sig efter styrke – ligesom de pilotløb, der afholdtes forinden corano-tiden. Der blev kørt i klasserne A, B, C
og D. VI havde flere ryttere med og én af drengene fik så meget succes, at han fik lyst til at køre et rigtigt licensløb.
Han kørte to løb. I begge løb blev han sat – ikke umiddelbart efter start, men da først de stærkeste kørte fra. Han
var 12 år og kørte i U15 klassen sammen med ryttere, der havde kørt løb siden de kunne – og flere af dem er tydeligvis trænet af deres forældre fra de er ganske små indtil de kan få lov til at køre løb. Etter de to løb valgte vores
rytter at gå over til at køre mountainbike og kører nu licensløb som mountainbike rytter – hans far kører fortsat
som træner i VFC.
Og de små U11 ryttere – det er altså svært at forklare børn og forælder, hvor sjovt det er at køre 11 km alene ude i
ingenmandsland, hvor man ind i mellem spekulerer på, om man har glemt at dreje af, fordi man ser ikke et menneske. Og når de andre U11 børn er veltrænede allerede når de starter som 8 årige og det er de samme, der kommer
på podiet.
Hvis vi kigger på udlandet, er jeg vidende om, at de mindst – helt ned til 5-6 år - blandt andet i Spanien kører på
en halt anden måde end de gør herhjemme. Delt kører de på hvilken som helst cykel, de kører nærmest gadeløb,
eller teknik løb på en plads, hvor de kører slalom mv. Således er det også muligt at holde udgifterne nede, idet det
ikke er nødvendigt med carbon racercykel, når man er 6 år, men der kan køres på den cykel, man nu engang har.
Omkostningsmæssigt bør der også sættes fokus på udgifterne til deltagelse ved løb. Det koster dyrt at have licens –
og yderligere dyrt at deltage i løb, ligesom der bruges uforholdsmæssigt mange penge på transport – for at et U11
barn kan køre 11 km – uden at føle noget som helst fællesskab.
I forhold til Børneløbet, var det en stor succes – men udgifterne efterfølgende, hvis børnene ønsker at starte til cykling – kan muligvis få forældrene til at skynde sig at lægge vores folder væk og blot tage børneløbet som en
”forlystelse” under eventen. Hvis der til næste år også kan deltage de yngste, er jeg helt sikker på, at der vil komme rigtig mange deltagere, men spørgsmål er igen, om det blot opfattes som en ”forlystelse” og ikke efterfølgende
giver anledning til flere børn. DCU har jo slet ikke noget at tilbyde børn i alderen 3-7 år i stil med børneløbet,
når man kun kan køre officiel licens fra det år, man fylder 9. Og da er børnene allerede startet til fodbold/håndbold
eller anden holdsport.
Efter min opfattelse vil det være vejen frem at have hold for børn helt ned til løbecykelstadiet. Så vil der være et
fællesskab, noget socialt, der overskygger konkurrencen og så kan det næsten ikke undgås, at der vil være såvel
”bredde” børn som børn med egentligt talent, der vil opdage sit talent/blive opdaget og fortsætte i klubberne, således at der også, når børnene når de egentlige licensklasser, der igen skulle inddeles i styrker indtil eller til og med
U17 børn/unge, er et socialt og sportsligt fællesskab på holdene, i klubberne. Men det kræver nytænkning af folk,
der ikke ”kommer fra sporten”, for de kan efter min opfattelse ikke tænke på andet end at deres børn skal blive
professionelle og på, om der er talenter i U15 – og så vil bredden blive tabt og vi vil ikke nødvendigvis få en elite,
da barnet, der er blevet ”trænet” fra helt lille og som skal deltage i løb hver weekend i nær og fjern hele sin barndom – og stået på skamlen fra første løb – måske mister interessen, når han/hun først når de ældre større klasser
og skal stille sig tilfreds med ikke at blive blandt de første – måske blot fordi han/hun rent fysisk udviklingsmæssigt
ikke er så langt fremme som andre jævnaldrende – og så har vi mistet såvel bredde som elite.
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16) Vejle CK

Vejle Cykel klub har pr 31.12.2020 i alt 25 medlemmer, hvoraf de 6 er registreres som under 18 år. De 5 er U17 og U19 ryttere og en enkelt er mellem 0-12 år. U17 og U19 medlemmerne træner enten selv eller med klubbens seniorhold og det ene medlem mellem 012 år har ikke den store tilknytning til klubben. Vejle CK har ikke en reel B&U afdeling hvor
der arrangeres træning for medlemmerne og har ikke haft dette de sidste 3-4 år.
DCU og VCK har været løbende i dialog igennem 2021 hvor der har været snak om, at forsøge at genstarte klubbens B&U afdeling. Det blev aftalt at arrangere BørneTour midt i september, og ud fra dette forsøge at rekruttere deltagere ind til et introforløb i klubben. Ligeledes aftalte vi, at vi 3-4 uger op til BørneTour ville begynde at markedsføre den nye B&U
afdeling samt invitere alle ind til at deltage.
Indsatsen forud for BørneTour gav indledningsvis ikke det store afkast, men der kom dog
deltagere, hvilket var det vigtigste. VCK holdt skruen i vandet og vurderet udefra tog de sig
rigtig godt af de børn og unge som dukkede op. Kæmpe ros! En enkelt af de 4 indledende
træninger havde 4 deltagere—det er flot!
BørneTour gik godt og klubben har tydeligvis styr på at arrangere cykelløb—selv i udfordrende omgivelser. På trods af 20 voksenmedlemmer i klubben, dukkede 8-10 frivillige op
på dagen. Det er også flot! BørneTour var udfordret af en ikke-optimal rute, samt et andet
arrangement som lå på samme tid.
Efter BørneTour blev alle deltagere fra 8/9 år og op inviteret til at deltage i et opstartsforløb hver mandag i en time om ugen. Dette var rigtig godt gennemarbejdet og så ud til at
fungere godt.
Det kan anbefales at klubben deltager i et forløb omkring rekruttering af frivillige samt forældreinddragelse i B&U afdelingen. Vores mål er at skabe en bæredygtig B&U afdeling, og
dette kræver mange hænder! Ligeledes bør klubben overveje et ”opstartshold” for 6-8 årige som ikke kører landevej. Dette kræver også ressourcer.

Aktivitet

Antal

Deltagelse i BørneTour

76

Deltagelse i efterfølgende introforløb

5

Estimeret B&U Medlemstilgang som følge af indsats

3-4
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16) Vejle CK

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Thomas Guldhammer/Formand // Michael Guldhammer/ B&U ansvarlig
1) Vurdering af BørneTour-event
Børne Tour event er et rigtig godt tiltag fra DCU. Godt og gennemført event men for Vejles
vedkommende manglende engagement fra Vejle kommunes side.
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
Rigtigt fint samarbejde med Martin/DCU. Som vi håber kan videre føres i 2022.
3) Vurdering af rekrutteringsindsats 2021 + forventninger 2022
Som det ser ud nu har vi mulighed for at få 3 til 4 børne/unge ryttere ud af børne Tour
2021, så med justeringer af rute og presse dækning håber vi det kan tiltrække flere i 2022.
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17) Slagelse CR

Slagelse Cykle Ring er en landevejsklub, som ved årsskiftet 20/21 har 47 medlemmer,
hvoraf 25 er B&U under 18år. Klubbens B&U afdeling har igennem de seneste år været i
vækst, og klubben har både rigeligt med trænere og et omfattende katalog af aktiviteter,
hvorfor klubben er godt rustet til at tage imod nye medlemmer.
Samarbejdet omkring et BørneTour-event kom i stand via et ønske fra Slagelse Cykle Ring,
og Slagelse kommune var med på projektet. Eventet blev afviklet en søndag i september,
og med inklusion af 3-6årige i eventet nåede vi op på 76 deltagere på dagen. En stor del af
disse var tilmeldt i den yngste aldersklasse, som ikke umiddelbart er rekrutteringsmateriale
for SCR, men alligevel vurderer vi at inklusionen af de yngste var med til at gøre eventet til
et familiearrangement, og dermed også havde positiv indflydelse på antallet af deltagere i
de ældre startgrupper med rekrutteringspotentiale for klubben. Vi havde dog håbet på lidt
flere deltagere i de ældste aldersgrupper, mhp rekruttering i forlængelse af arrangementet,
men trods en omfattende mængde kommunikationsindsatser op til løbet, lykkedes det ikke
at få ordentligt hul i gennem til de ældre målgrupper. Dog bør en præsentation af klubben
og cykelsporten over for de yngste ikke betragtes som spildt arbejde, da disse på sigt vurderes at kunne blive potentielle klubmedlemmer.
Klubbens B&U tilbud var i fokus under hele arrangementet, og alle deltagere fik flyer og efterfølgende mail med invitation til klubbens tilbud. BørneTour-eventet har utvivlsomt været
med til at sætte klubbens B&U-tilbud på landkortet i lokalområdet, hvorfor øget tilgang til
klubben i de kommende år kan forventes. I umiddelbar forlængelse af BørneTour er der
mødt et par nye potentielle medlemmer op,
BørneTour i Slagelse kommune i foråret 2022 er tæt ved at være på plads, hvor målet er at
bygge videre på dette års event mhp synliggørelse af klubben i lokalområdet samt medlemstilgang til klubben. En placering i foråret er mere optimal ift rekruttering, sammenlignet med dette års event i slut-september.

Aktivitet

Antal

BørneTour

76

Efterfølgende medlemstilgang til klub

2-4
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17) Slagelse CR

Kommentar fra klub
Navn/Rolle: Mikael Jørgensen/formand
1) Vurdering af BørneTour-event
Klubben syntes at dette event var helt fantastisk, vi vil gerne rose DCU/Kristoffer for et helt
igennem fantastisk godt arbejde.
Eventen lagde op til en sjov dag med mulighed for at se ind i cykelsporten, alle børn & unge
kunne deltage og der var lagt op til en god oplevelse for børnene.
2) Vurdering af øvrigt samarbejde med DCU
Fra start til slut følte vi os meget trykke, fik en fantastisk opbakning, 100% styr på åbne punkter, der blev arbejdet meget målrettet.
Eventen svarede 100% op til klubbens forventninger.
Klubben er ærgerlige over at der ikke kom flere børn & unge som evt. kunne være nye medlemmer, vi vurdere at budskabet ikke blev spredt nok rundt blandt kommunens skole, fritidsordninger mv.
3) Tanker om udvikling og rekruttering til klubbens B&U afdeling i 2022
Klubben vil arbejde målrettet i foråret med rekruttering af nye medlemmer, derfor glæder det
også klubben at vi skal afholde Børne Tour i maj.
Håber på godt opbakning fra Slagelse kommune der har muligheder for at nå de unge via skole portal mv.
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18) København

Arrangement uden ”moderklub”. Alle deltagere er blevet henvist til deres lokale cykelklub i
Københavnsområdet, jf.

Aktivitet

Antal

Antal deltagere i BørneTour

88

40

41

18) København
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Samlede erfaringer 2021 (1/2)

•

BørneTour har været en succes i 2021, hvor stort set alle klubber og kommuner ønsker
gentagelse i 2022. BørneTour-konceptet er tilmed med til med til at opbygge netværk
og stærke relationer mellem DCU-konsulenter og klubber

•

Deltagerantal til BørneTour-events har været tilfredsstillende. Tilpasning af konceptet, i
form af mere eller mindre fast inklusionen af yngre børn i konceptet ,har været med til
at løfte rækkevidde og deltagerantal i alle aldersklasser. Tilmed har vi set en fremgang
i løbet af 2021, hvor konceptet har fået større følgeskare og rækkevidde, hvilket gør at
vi står stærkt i forhold til at skabe endnu flere succesfulde events i 2022 med stor
rækkevidde i samarbejde med klubber og kommuner.

•

BørneTour skoleevents kan være en værdifuld kilde til rekruttering, hvor koncept og
klub bliver eksponeret for rigtig mange lokale børn og unge. Muligheden for skoleevents afhænger i praksis af om klubberne kan stille med mandskab på hverdage. Fra
2022 forsøger vi os med BørneTour i et skoleformat på udvalgte events.

•

Tæt samarbejde med kommunerne har været medvirkende til at få sat klubberne på
dagsordenen, og vejen for fremadrettet samarbejde mellem klubber og kommuner er
banet. Ligeledes er tæt samarbejde med kommune afgørende for effektiv markedsføring samt at opnå attraktiv beliggenhed af event.

•

Markedsføring af BørneTour og arrangørklubber rækker ud over dem som deltager på
dagen. Stor eksponering af arrangørklubber i lokalområderne bør give flere medlemmer på lang sigt.
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Samlede erfaringer 2021 (2/2)

•

Det kan være vanskeligt at styre BørneTour deltagere ind i arrangørklub i umiddelbart
forlængelse af et event. Vi tror på at markedsføring af klubber før, under og efter event
vil have positiv indflydelse på medlemstilgang i de kommende år. Af samme grund er
det vigtigt at klubberne på egen hånd fortsætter arbejdet med at være synlige i lokalområdet med fokus på klubbens aktiviteter, den gode historie, fællesskab og det sociale samvær. Klubber bør prioritere, at have en aktiv Facebook-side med løbende beretninger fra klubben om stort og småt, samt være i dialog med de lokale medier.

•

Tilslutning til umiddelbart efterfølgende klubtilbud i forlængelse af BørneTour har været
svingende og vi må erkende at rekrutteringen til klubberne i mange klubber ikke nødvendigvis finder sted i umiddelbar forlængelse af BørneTour. Klubber kan derfor med
fordel afholde flere opstartsforløb fordelt over hele året.

•

Konvertering fra introtilbud til fuldgyldigt klubmedlem er svær at måle i praksis, da
overgangen fra BørneTour til introforløb til medlem, kan være en længere proces som
ikke nødvendigvis foregår i det tempo som DCU og klubben planlægger forløbet ud fra.
I praksis kan det også være svært at spore ”hvor” det enkelte nye medlem kommer
fra.

•

BørneTour arrangementerne oplever meget høj tilslutning fra børn op til 7/8 år. Dette
er samtidig en aldersgruppe som stort set alle landevejsklubber ikke har eksisterende
tilbud til. Udvikling af cykeltilbud for børn under 9 år i landevejsklubber er derfor et oplagt indsatsområde, da vi vurderer, at der her er et stort og åbent vindue for rekruttering af medlemmer. Dette stiller naturligvis en række anderledes krav til den enkelte
klub, i form af rekruttering af flere/andre typer af frivillige, hvilket vi i DCU vil forsøge
at hjælpe dem i mål med. Inklusion af en yngre målgruppe kan også have form af et
samarbejde mellem lokale landevejs-, MTB- og BMX-klubber.
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