Distrikt Jylland-Fyn søger medlem til

DCU´s Breddeudvalg
DCU´s Breddeudvalg er et tværgående udvalg hvis opgave er at varetage breddesporten
i Danmark.
Breddesporten rummer alt fra motion til licens, fra ung til gammel på tværs af alle
sportslige discipliner under DCU, dog blander udvalget sig ikke i det rent sportslige, det
har vi de særdeles gode fungerende sportsudvalg til.
Breddeudvalget er sammensat af 3-5 personer, som minimum skal bestå af formanden
som er valgt på DCU´s kongres, 2 medlemmer som er udpeget af de to distrikter.
For at nævne nogle af de arbejdsopgaver Breddeudvalget har i støbeskeen i 2021:
1: Pilotprojekt for unge mennesker som p.t. ikke kører på cykel eller som har et ønske
om at starte op i en cykelklub, MTB, landevej eller cross.
Formålet med projektet er at give børn og unge en positiv oplevelse med forskellige
former for cykling, der giver dem lyst til og mod på at dyrke mere motion, end de ellers
har været vant til.
Med projektet ønsker Breddeudvalget at afprøve nye metoder til at rekruttere, instruere
og inspirere deltagerne til et liv med mere motion og fællesskab.
Med udgangspunkt i disciplinerne mountainbike, cykelcross og landevejscykling skal
børnene både lære at dyrke jævnlig motion og at indgå i forpligtende fællesskaber. Det
skal de gøre via en blanding af cykelfaglighed og underholdende indslag, der gør det
sjovt for dem at være med.
2: Analyse af cykelveje
Formålet er at skabe et værktøj som man sammen med kommuner, cykelklubber og
relevante forbund kan sætte mere præcist ind for at skabe rum til cykelsporten og
samtidigt benytte sig af de gode erfaringer der bliver gjort i andre kommuner.
3: Idé møde med alle som har interesse i DCU-bredde udvikling og fremtid.
Breddeudvalget vil prøve at lave et netværk af alle interesserede klubber i Danmark.
Har ovenstående din interesse, så end et par ord til Breddeudvalgets formand:
Keld Schousbøll
Mail: kesc@profibermail.dk
Telf: 2513 3428
Alle henvendelser vil blive kontaktet.

