
Referat, Efterårsmøde Distrikt Jylland-Fyn den 28. november 2021 i Ikast 

 

Punkt 1: Velkomst og orientering fra Distriktet: 

Willy Frederiksen bød velkommen og orienterede om dagens dagsorden. 

 

Punkt 2: Nyt fra DCU 

DCU’s Formand Henrik Jess Jensen 

Orienterede kort om dagens DCU indlæg, der varetages af Palle Larsen, Martin Elleberg 

Petersen og Jónas Thor Björnsson 

Orienterede kort om de løbende formandsmøder, der afholdes med distrikterne. Der kigges 

naturligvis hele tiden på den aktuelle Corona situation. 

 

Strukturudvalget v/Palle Larsen 

Palle fremlagde nuværende status for det politiske og administrative strukturudvalg samt 

DCU’s strategispor. 

 

Michael Jørgensen, Holstebro/Masterudvalg: Hvad er tidshorisonten for ny licensstruktur? 

Palle L.: Kender ikke helt tidshorisonten endnu, men arbejdet er i gang. 

Jens Panum Have, DCU bestyrelse: Vigtigt, at forslagene kommer til høring i hele cykel 

Danmark. 

 

Claus Rasmussen, Cykling Odense: Hvordan kommer de økonomiske midler, der indgår i 

strategisporene, klubberne til gode? 

Palle Larsen: Det kommer via de forskellige projekter, f.eks. BørneTouren og andre BU tiltag. 

 

Peter Sandkvist, Holstebro: BU tiltag for alle discipliner bør have absolut første prioritet fra 

DCU, efterlyser en fælles strategi til klubberne. BU udvikling, rekruttering og fastholdelse bør 

stå øverst på DCUs dagsorden. Vi har mistet en del ryttere på landevejen. 

Palle Larsen: Enig – dog har vi samlet set ikke mistet så mange BU ryttere, da MTB og BMX er 

opadgående, men vi skal have mange flere, og især er landevejen meget udfordret på nye 

ryttere. 

 

Jens-Henrik Jensby, Silkeborg: Har haft besøg af breddekonsulent Martin. Klubbens største 

udfordring er, at de mangler frivillige til at tage sig af børnegruppen. 

Forslag kan være et obligatorisk forældrekursus, når man melder sit barn til cykling.  

God energi fra DCU’s breddefolk. 

 

Palle: Tag endelig fat i Martin – han tager gerne på klubbesøg. 

 

Jørgen Schmidt, Randers: Det virker til, at struktur udvalget arbejder grundigt og måske en 

smule langsomt, kan vi regne med, at der bliver noget klar til kongres 2022.  

Licensstruktur er vigtigt at få klar snart. 

 

Palle: Det vil komme i mindre bidder, og noget kan være klart til 2022, mens andet skal 

bearbejdes lidt mere. 

 

Mads, DCU BMX udvalg, formand: Oplyste om BMX licens prøveordningen, hvor alle 



medlemmer har en licens. 

Det handler både om rekruttering og fastholdelse, BMX har mange børn, men svært ved at 

fastholde dem efter teenagealderen, så BMX har brug for initiativer til fastholdelse af lidt 
ældre unge.  

DCU’s direktør v/Martin Elleberg Petersen 

BørneTouren 

Gennemgang af BørneTouren samt info om, at man overvejer projekt ude på skolerne. 

 

Jens-Henrik, Silkeborg: Godt initiativ, men uheldigt at mange er under 10 år – vi har brug for 

flere i U15 og U17 alderen. 

 

Lotte Schmidt, DCU Landevejsudvalg: Enig med Jensby omkring aldersbetragtningen, dog er 

rekruttering af de helt små godt for BMX og MTB, hvor de kan starte væsentligt tidligere. 

Opfordrer til samarbejde med landevej, BMX og MTB ifm. BørneTour rekruttering. 

 

Peter, Holstebro: Efterlyser langsigtet og overordnet strategi fra DCU for, hvordan vi 

fastholder BørneTour deltagere. 

Hjælp til markedsføring, support og sparring. 

 

Aalborg: Har haft BørneTour løb og har også haft besøg af ”bredde Martin”. Har brug for 

potentielle cykelryttere, har ikke brug for de børn, der kommer med blomster i cykelkurven 

osv. Der skal rekrutteres børn, der har lyst til at køre cykelløb. 

 

Johnny, Kolding: Er uenig med Aalborg, ønsker at have alle med. 

Kæmper med at finde frivillige. 

 

Flemming, E-Cykling: Kan der være e-cykling stande ifm. BørneTouren. 

Johnny, Kolding: Kombinerer deres løb med e-cykling – børnene synes det er megasjovt at 

prøve. 

 

Claus, Cykling Odense: Hvorfor laves der BørneTour løb i byer, hvor klubberne ikke arbejder 

med BU ryttere. Vi har en kæmpe udfordring i de byer, hvor der ikke findes børnecykling – 

der skal køres langt til nærmeste BU klub.  

God idé at få fat i skolerne. 

Målsætninger for, hvordan der kan rekrutteres efter BørneTouren, især i de områder, hvor 

der ikke er klubber for børn. 

 

Jensby, Silkeborg: Vi skal passe på, vi ikke taber børnemedlemmer, fordi de ikke er klar til at 

skulle køre løb eller bliver ”savet midt over”, hvis de kommer ud og deltager i løb. 

 

Peter, Holstebro: Det handler både om at få stærke ryttere, og også bredde ryttere. 

Claus, Cykling Odense: Enig med Peter, hvis ikke vi har stor bredde blandt børnerytterne, får 

vi heller ikke udviklet de stærke ryttere. 

 

Willy: Meget enig med Claus. 

De planlagte regions børnedage i 2021 blev desværre ikke til noget. 

Vi kan lave alle de strategier, vi har lyst til, men hvis ikke klubberne selv gør noget, bliver det 



ikke til noget. 

 

Jens Panum Have: Opfordrer klubberne til at finde ildsjæle til BU udvalget. 

 

Henning Knudsen, Vejen: Svært at få folk til at forpligte sig – de er typisk kun med i den 

periode, hvor deres egne børn er med.  

 

Palle Larsen: Hvordan får vi rekrutteret de, der stopper med at cykle, over som ledere og 

frivillige i klubberne. 

 

Michael: Det skal være gnidningsfrit og nemt, når vi skal have nye ryttere ind.  

 

Tour de Storebælt 

Information om løbet, der er kæmpestort og blev hurtigt udsolgt. 

Forhåbentlig mulighed for rekruttering til senior- og masterklasserne blandt deltagerne. 

 

Sikkerhedsmanual 

Manualen er i første omgang med henblik på landevejscykling. 

Manualen skal hjælpe klubberne, og gøre det nemmere at være arrangør. 

 

Punkt 3: Disciplin møder 

Gruppen med Landevej/Bane/Bredde/E-cykling/MTB/Cross/Trial 

(MTB ligaklubberne ikke til stede pga. særskilt ligamøde i Odense). 

 

DCU’s Spor og Natur udvalg v/Jónas Thor Björnsson 

Orientering om de nye naturnationalparker, og de problemer, det giver for MTB, Gravel og 

cross ryttere. 

 

Opfordring til alle om at gå hjem, og udbrede budskabet/problematikken til MTB ryttere, 

andre skovbrugere og de lokale politikere, så vi får endnu mere fokus på, at det her kommer 

til at give et kæmpestort problem for rigtig mange. 

 

Evaluering af sæsonen (løb, tidtagning/tilmelding, propositioner): 

Willy Frederiksen: 

Der er rigtig godt samarbejde med Distrikt Sjælland. 

 

Mange gode cykelløb i 2021 med stor fokus på sikkerhed. 

Stor udfordring, at mange ryttere ikke har fået aktiveret/fornyet deres chip. Derudover har 

der været problemer med, at chippen ikke viser alle omgange – der tages kontakt til MyLaps. 

 

Sportstiming: 

Distriktet laver evaluering med ST. 

 

Distriktets materiel: 

Klubberne skal være bedre til at få ryddet op i dommer- og speakervogn. Arrangørklubben 

skal sørge for et par personer til at få pakket dommervognen sammen lige efter løbet, så 

næste klub ikke skal stå og vente på at komme afsted. 

 



Vi mangler pt. et tagskilt og 8 radioer i dommervognen – disse skal leveres retur hurtigst 

muligt. 

60 lånechip er heller ikke tilbageleveret – ryttere, der senest er registreret med disse chip, vil 

få besked om at tilbagelevere indenfor 14 dage, og hvis chippen ikke kommer retur, vil 

distriktet opkræve et beløb for chippen. 

 

Husk at ansøge korrekt ved politiet, det er vigtigt at afkrydse de korrekte kategorier. 
Ansøgning om ensretning osv. skal ske hos kommunen. 

Claus Rasmussen: Hvem kan gå videre til rigspolitichefen/ministeriet, når det ikke fungerer 

ens i politikredsene. 

 

Willy: Der skal arbejdes på at få det ensartet. Det er DCU/DIF, der skal gå videre med det. 

 

Peter, Holstebro: Vi er enige om, at det skal være ens. Hvem skal gå videre med det? 

 

Termin 2022 v/Willy Frederiksen 

Husk at melde terminsønsker ind senest den 5. december 2021. 

På mødet blev træningssamling i Distrikt Sjælland i sidste weekend i marts omtalt. Efter 
mødet er der kommet information om at arrangementet p.t. ikke må påregnes. 

 

Alle overordnede cup løb samt DM løb står DCU’s administration for. Klubber, der ønsker at 

afholde disse løb, skal kontakte kontoret. 

 

JF og SJ forsøger at koordinere terminen, så vi får udfyldt alle weekenden. 

 

Fra 2022 vil klubberne selv få login til Sportstiming, så de selv kan oprette propositioner. 

 

Børneløbsdage: 

Regionsløb for BU ryttere både med og uden licens. 

På lukkede ruter, f.eks. på lørdage med flere discipliner samme dag eller enkelte løb på 

hverdage. 

 

Forslag fra Sjælland: 

Motionsklasse ”entry klasse” ifm. licens landevejsløb: 

Ingen krav om motionslicens (deltageren skal være medlem af en DCU klub enten elite eller 

basis) og startpengene skal ubeskåret gå til arrangørklubben. 

Klubber, der f.eks. ikke har alle licensklasser med, kan evt. have plads til  denne klasse. 

 

Kommentarer til forslaget: 

Asbjørn Ravn Rasmussen: Mange motionister ønsker at køre længere ruter og mange 

højdemeter. 

 

Michael Jørgensen, Holstebro: Hører det modsatte, mange motionister ønsker sikkerhed. 

Det vil blive en ekstra klasse, som kommer oveni, og vi har allerede masterprojektet. 

 

Jens Panum Have: Vi har klippekortsordning, som er besværlig og svær at finde ud af. 

Kan vi åbne op for deltagelse i licensløb uden klippekort, men i de eksisterende masterklasser. 



 

Flere klubber: Det skal være nemmere, og vi skal ikke have flere felter. 

Jo flere, der kører med i Master C, jo større bredde, og jo flere gruppe, hvor folk kan sidde 

med. 

 

Lotte Schmidt: En entry klasse skal også være for de, der er under 40 år. Vi kan bruge flere 

ryttere i alle klasser. 

 

Asbjørn Ravn Rasmussen: Udover at nye klasser kan køre med, så vil det også give mere 

økonomi til klubberne. 

Kan vi komme ud til dem, der ikke er i DCU regi nu eller bliver det bare de stærke 

motionshold, der nu kan køre licensløb uden licens? 

 

Lotte Schmidt: Lav det eksisterende mere enkelt. 

Tag kravet om motionslicens ud af klippekortet, det er alt for besværligt, og dræber alle 

impulsive tilmeldinger. 

Master C bør være mere jævnbyrdig i 2022, da de stærkeste er er rykket op. 

 

MU-Traffic Officials (Munkebjerg) indlæg v/Jan Nielsen 
Jan fortalte om TO gruppen 

Gruppens hjemmeside: www.to-mu.dk 

 

Indlæg fra Landevejsudvalget vedr. masterklasserne v/Asbjørn Ravn Rasmussen 

Orientering om, hvordan det er gået med de nye inddelinger. 

 

Flere kommentarer på, at det har været godt, men der skal justeres på op- og 

nedrykningspoint. 

Udvalget: Det er indstillet til reglementet 2022. 

 

Eventuelt: 

Spørgsmål til BU styrkeinddeling, hvor langt er det forslag? 

Willy: Desværre er der pga. Covid kun afholdt et prøveløb, og der er brug for mere erfaring, så 

det er super vigtigt, at der kommer gang i børnedagene i 2022. 

 

Gruppen med BMX: 

• Velkommen til efterårsmødet. PH 

• Antal rytter tilmeldt løb i jylland/Fyn : 2598 

• Antal licenser totalt i DK : 810 

• Nyt fra BMX udvalget. MK 

• Løbskalender 2022 afventer UCI vedr. Elite DM der mangler en afklaring men 

det er ren formalitet. 

• Nye medlemmer i udvalget 

• Martin Roskilde og Michael Bjerringbro har begge sagt ja. 

• Fokus på at samle BMX Danmark 



• Man har fuld fokus på at samle BMX dk og det er vi godt på vej til.  

• Fokus på større reglementsopdatering 

• Stadfæstelse af licensprøveordning i reglementet 

• Kombination af pige/women løbsklasser – op til 4 pige/women-

løbsklasserårgange 

• Beskrivelser af seeding og startpositioner udelades – med reference til 
UCI reglement 

• Anvendelse af målfoto som suplement ved nationale løb, og præcisering 

af målofficial 

• Ibrugtagning af optjente placeringsnumre – efter afvikling af 

mesterskab/serie 

• Krav om CE godkendt ”helstøbt” hjelm med hård og blød 
stødabsorbering 

• Frit valg af 4. moto, finale med/uden eliminering (præciseres i TG) 

• Tie-breaker ved serie-pointlighed fremgår nu af reglementet 

• Ved DM åbnes Elite/Junior klasser kun ved samtidig afvikling af 
Challenge og Elite DM 

• I 2022 nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på større 
gennemgang af reglementet 

•  

• Status på beregner og træneruddannelse 

• Der er et par stykke fra det sjællandske som har kigget over skulderen 

på vore beregner, men der mangler stadig og det ville være godt hvis der 

var flere der meldte sig under fanen. 

• Sikkerhed / Banesyn 

• Hvorfor bane syn. Der har været et par episoder som har være lidt trælse 

og det vil man gerne undgå i fremtiden. 

• Hvor tit skal banen synes. De bare som skal synes er de baner som skal 

have et nationalt løb, banen vil blive synet i god tid inden løbet så man 

har tid at lave evt. forbedringer. 

• Hvem skal have banen synet. I 2022 skal disse have synet bane 

Kanundborg , Falcon , Randers , Sorø og Roskilde. 

• Hvem syner banen. Det kommer udvalget tilbage med. Men det bliver en 
kommissær , en eller to banekyndige ( kan være en tidliger Rytter ) 

•  

• Gennemgang af løbskalender. PH 



•  

• Nyt omkring reglement. MK 

• Stadfæstelse af licensprøveordning i reglementet 

• Kombination af pige/women løbsklasser – op til 4 pige/women-
løbsklasserårgange 

• Beskrivelser af seeding og startpositioner udelades – med reference til UCI 

reglement 

• Anvendelse af målfoto som suplement ved nationale løb, og præcisering af 

målofficial 

• Ibrugtagning af optjente placeringsnumre – efter afvikling af 
mesterskab/serie 

• Krav om CE godkendt ”helstøbt” hjelm med hård og blød stødabsorbering 

• Frit valg af 4. moto, finale med/uden eliminering (præciseres i TG) 

• Tie-breaker ved serie-pointlighed fremgår nu af reglementet 

• Ved DM åbnes Elite/Junior klasser kun ved samtidig afvikling af Challenge og 

Elite DM 

• I 2022 nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på større gennemgang af 
reglementet 

 

• Jysk Cup 2021/22 



•  

• Konto                     
 120.201 kr. 

• Aftalegrundlag                     -

65.000 kr. 

• Overskud      

 55.201 kr. 

• Udbetaling af overskud 17*3200            -54.400 kr. 

• Konto efter udbetaling                    65.801 kr. 

• Der udbetales overskud til 17 klubber 

 

• Evt. Alle 

 

 


