
 

Nye op- og nedrykningsregler i Masterklasserne fra 1. juli 2022 

 

Landevejsudvalget har i juni måned midtvejsevalueret masterklasserne, og kommer med nye regler 

for op- og nedrykning i efterårssæsonen. Det er et ønske for Landevejsudvalget, at der er en jævn 

fordeling mellem klasserne Master Herre A (MA), Master Herre B (MB) og Master Herre C (MC), samt 

et balanceret flow. Det er Landevejsudvalgets vurdering, at klasserne i dette forår har været 

ubalancerede med en større tyngde end ønsket i Master Herre C, og for mange løb har set for små 

felter i Master Herre A og Master Herre B.  

 

Nye oprykningsregler  

 

For at skabe et øget flow, og en mere jævn fordeling mellem klasserne sænkes oprykningsgrænserne 

for oprykning i masterklasserne MA, MB og MC. De nye grænser gælder med øjeblikkelig effekt; dvs. 

har man kørt flere point ind end den nye grænse i løbet af foråret, skal man rykke en klasse op.  

 

Nye nedrykningsregler  

 

Landevejsudvalget ønsker at skabe bedre forhold i Master Herre C, som er tiltænkt værende en 

begynderklasse og ikke, som nu, primærklassen hos Master-rytterne. Derfor ændres grænserne for 

nedrykning i masterklasserne til sæson 2023.  

Nedrykning er fortsat kun muligt mellem to sæsoner, men Landevejsudvalget ønsker at melde 

ændringen ud i god tid.  

 

Mulighed for individuel oprykning  

 

Yderligere ønsker Landevejsudvalget at have mulighed for - i særlige tilfælde - at rykke ryttere op, som 

vurderes at have et for højt niveau end den klasse, de er tilmeldt, inden de når pointgrænsen for 

tvangsoprykning. Landevejsudvalget vil i disse særtilfælde have fokus på god kommunikation og 

dialog med rytteren.  

 

Hvad betyder de nye regler for mig?  

 

Hvis du i løbet af forårssæsonen har opnået flere point end de nye grænser, vil du skulle rykke en 

klasse op pr. 1. juli. Som helt normal procedure er det dit ansvar som rytter selv at tage kontakt til dit 

distrikt, for at blive rykket op. Du kan ikke tilmelde dig løb via tilmeldingssystemet før dette er gjort. 

Har du allerede tilmeldt dig løb efter sommerpausen bliver du automatisk flyttet i din nye klasse, når 

din oprykning er lavet i databasen. 

 

De nye regler træder i kraft den 1. juli, og det første løb med de nye regler bliver Randers Bike Week, 

der køres 4.-7. august. 

 

Landevejsudvalget følger fortsat Masterklassernes udvikling og evaluerer løbende på disse.  

 

Nye pointgrænser for oprykning: 

MC -> MB: 30 point (40-49 år), 40 point (50+ år)  

MB -> MA: 50 point  

MA -> Herre B: 80 point  

 



 

Praktisk information: 

 

Når du skal rykke op, skal du henvende dig i dommervognen ved det løb, hvor du opnår point til 

oprykning. 

Hvis du ikke når i dommervognen, kan du altid sende en mail til licensudstederen i dit distrikt: 

Jylland-Fyn: licens@cyklingdanmark.dk 

Sjælland: sjdcu@cyklingdanmark.dk 

 

Online versionen af de Sportslige Regler er opdateret, og du finder her de nye pointgrænser under 

hver enkelt masterklasse, se de Sportslige Regler for landevej i kapitel 7: 

https://www.cyklingdanmark.dk/fileadmin/files/PDFer/Sportslige_regler_-

_opdateret_pr._7._juli_2022.pdf 
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