
 

REFERAT 
Indbudte: 
Distriktsbestyrelse SJ 
Alle klubformænd SJ 
Repræsentantskab og suppleanter SJ 
Æresmedlemmer SJ 
Udvalgsmedlemmer SJ 
Distriktsbestyrelse JF 
DCU Bestyrelse 
Samt inviterede    Idrættens Hus den 29.02.2020 
 

Distrikt Sjællands ÅRSMØDE lørdag den 29. februar 2020 kl. 9:00, 

 I Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby,  

Lokale: Gunnar Nu Hansen 
 

 

Punkt 1. Velkomst samt dagsorden  

v/ Charlotte H. Frank, Formand DCU-SJ 

Punkt 2. Valg af dirigent 

 
Palle Larsen valgt med applaus  
 
Palle Larsen konstaterede, at årsmødet er indkaldt rettidigt via mail til klubberne 13. februar 2020, altså mere 
end 14 dage før årsmødet 29. februar 2020. Samtidig burde klubberne have modtaget det reviderede 
årsregnskab, en kort orientering om distriktets virksomhed i det forløbne år samt evt. indkomne forslag jf. 
vedtægternes §2, stk. 4.  
Årsregnskabet er modtaget inden årsmødet men ikke 14 dage før. Den korte orientering om distriktets 
virksomhed var ikke fremsendt inden mødet.  

Forsamlingen blev spurgt, hvorvidt det kunne accepteres. Der var ingen, der modsatte at årsmødet kunne 
afholdes. 

Palle Larsen. Lovformelige krav til Årsmødet er opfyldt. 

Punkt 3. Navneopråb- Liste over tilstedeværende vedlagt 

Punkt 4. Valg af stemmetællere:  



 

Erik Steen og Lotte Schmidt 

Punkt 5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Beretningen vedlagt. Blev fremført mundtligt  

Beretningen blev godkendt 

Punkt 6. Udvalgenes beretning for det forløbne år 

• Børne- og ungdomsudvalg v/ CF (oplæsning i fravær af RN) -vedlagt 
• Kommissærudvalg v/ Lars Gronemann - vedlagt 

 
Spørgsmål: til Kommisærudvalg  
 
Jørgen Staun,HCK: ift. MC kommisærer- kommer de ud til løbene?  
Lars Gronemann: Vi håber de vil prioritere løbene 
Beretningerne blev godkendt 

Punkt 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og budget til orientering- v/ Margit 
Christiansen 

Spørgsmål:  

Der blev spurgt til hvor mange bøder der er uddelt i 2019 og om størrelsen på disse.  

Beløb kan variere mellem 10-20.000 kr. og beror på en individuel vurdering. I gennemsnit svarede årets 
bøder til 11.000kr hvilket nogle fandt var for lidt. Det burde være dyrere at aflyse løb da ellers kan være 
en ”nemmere” løsning for en klub. 

BMX gør opmærksom på at det vil være ALT for dyrt at pålægge en bøde i den størrelsesorden og at det 
bør vurderes specifikt ift. disciplin.  

Der blev spurgt til hvorfor man haft mulighed for at uddele bøder når det ikke står i reglerne.  

Dertil er svaret at det har været en aftale mellem klubberne og distrikt. Og at det i øvrigt fremgår af 
distrikternes fakta ark der fremgår af Cykling Danmarks hjemmeside. 

Det bemærkes at det er glædeligt med overskud og at budgettet er ramt næsten på øren. 

Budget 2020 gennemgang v/ Margit Christiansen 

Spørgsmål: 

Det ønskes at regnskab 2019 sendes med som kolonne ved gennemgang. Enstemmigt ønske fra 
klubberne. Forsamlingen ønskede fremadrettet, at budgetter havde en sammenligning i forhold til 
regnskabet for foregående år, hvilket blev taget til efterretning. 



 

Spørgsmål fra Distrikt J/F om hvem der modtager penge fra rygnummer J/F forsendelse i forbindelse 
med online bestilling. Svaret er at pengene går til J/F 

 

Punkt 8. Behandling af forslag til ændring af Love for Danmarks Cykle Union og standardvedtægter 
for Distrikt Jylland/Fyn og Distrikt Sjælland til DCU’s Kongres. – gennemgang v/ Palle Larsen 

Spørgsmål: 

Vedrørende forslag om forestående regelændringer omkring mulighederne for licenstegning for 
basisklubber kontra eliteklubber § 4 stk. 4-aàe 

Der er klart ønske fra klubberne om at det skal være muligt for basisklubber at kunne tegne leder og 
kommisærlicenser. Det er et meget vigtigt rekrutteringsgrundlag, for at dansk cykelsport kan være 
dækket ind på de funktioner. Derfor vil det underminere hvis det bliver vedtaget som foreslået.  

Kan det præciseres at motionslicens godt kan deltage ved Amatør Gran Fondo?  

Det er vigtigt for basisklubberne at deres medlemmer godt kan deltage ved fx Gran Fondo  

Løbsforpligtelse 

Der blev spurgt om en basisklub må arrangere et licensløb?  

Ja, men der tilfalder ekstra regning til basisklubben for anvendelse af dommervogn mv.  

Eliteklubberne har betalt højere gebyr for dommervogn.  

Flere udtrykte at der ikke skal stå at en basisklub ikke må arrangere licensløb. 

Det kan være meget relevant at præcisere i reglerne om man må eller ej. Da det viser sig at SJ & JF har 
forskellige regler for basisklubberne. i JF skal basisklubben melde sig ind som eliteklub hvis de vil 
afholde licensløb 

 Terminerne: 

Det er tilføjet at det er distrikterne som godkender terminen endeligt. Oplevelsen er at der mangler 
koordinering mellem disciplinudvalgene.  

Teksttilretning 

Ift. selve regelteksten skal det for stringensens skyld rettes til Eliteklubber og ikke som skrevet 
licensklubber.  

 



 

DCU-SJ struktur ændring-   

Flere kom med tilkendegivelser om at vi som union fremstår splittet og har en besværlig 
beslutningsproces. Der er mange der skal høres, hvilket kan være godt, men det gør det svært at 
udvikle, ændre og implementere idéerne. 

Der er desuden en oplevelse af at distrikterne modarbejder hinanden og udviklingstiltag derfor ikke 
rykker. Flere var enige i disse betragtninger omkring distriktsudfordringerne. Det er ikke holdbart i 
længden at det er personforhold der kan have indflydelse på samarbejde og udvikling 

Der var ønske om bedre koordinering og information mellem DCU og distrikter.  Og at samlet set var 
tiden nu moden til at se på en gentænkning af organisationen. 

Der blev spurgt til muligheden for at stemme om at pålægge distriktet at skulle arbejde på en 
omlæggelse/nedlæggelse af distrikterne men da det ikke var indsendt som punkt til dagsorden jf vedtægterne, 
blev det afvist. Dog mundede debatten om DCU’s fremtidige struktur sig ud i en tilkendegivelse fra årsmødet, 
enstemmigt, med ordlyden: 
 
”Distrikt Sjællands årsmøde tilkendegiver, at de finder den nuværende struktur med to 
distrikter uhensigtsmæssig og opfordrer til, at repræsentanterne arbejder hen imod en 
enhedsstruktur til fortsat udvikling af dansk cykelsport” 

 

Punkt 9. Indkomne forslag vedrørende distriktet. Ingen indkomne forslag 

Punkt 10. Disciplin gruppearbejde – Vælg det vigtigste fokuspunkt for hver disciplin og find en 
tovholder for 2020  

DCU-SJ vil gerne sikre at alle discipliner kommer til orde da der er en tendens til at dem der er flest af 
dominerer.  

Der indstilles til at grupperne/discplin finder én person som vil være ambassadør på fokuspunkt som 
gruppen bliver enige om at behandle. Det kan måske understøtte ansvarsfølelsen for at der bliver 
afspejlet mangfoldighed.  

Gruppearbejdet udmøntede sig i følgende disciplin udmeldinger: 

Banen: det går godt- succes med nyligt afholdt 3 dages løb. Som vil blive gentaget.  

Der er ønske om: Bedre koordinering mellem de tre baner 

 

BMX: der mangler fokus på BMX- oplever faldende medlemstal. 

Problem er at BMX betaler for meget ifht modydelse fra Distriktet.  



 

Der er ønske om: Bedre økonomi og ønske om bedre samarbejde med Distriktet 

 

Cross: Fjerne barrierene for deltagerantal. Licenstegning er i vejen for deltagerantal.  

Der er ønske om: Bedre kommunikation omkring tilmelding/registrering og løbs set-up. Vil gerne   
favne mere bredt. 

Landevej: Stort fokus på Sikkerhed og B&U samarbejde.  

Ønske om:  Løbsarrangør kursus, ”sikkerhedsansvarlig-uddannelse”,  

Kommisærer skal kontrollere og evt. lukke løb hvis ikke løbet kan godkendes. Sikkerhed frem for alt. 

 

MTB:  

MTB er i fremgang. Ønsker flere løb på Sjælland. Ønsker at Shimano-ligaen i 2021 skal inkludere tre løb 
på Sjælland. 

MTB oplever bla disse tre problemer:  

1. det er svært at få tilladelser i skovene. Restriktion: hvis det regner skal i køre på grusstier!  

2. Tilmeldingssystemer! Det er noget bøvl med to systemer- det er en ALVORLIG barriere. Der er 
modsatrettede meldinger i udvalg og distrikt.  

3. Licenser og rød-chip- med kun 5 løb og er det ikke attraktivt at vælge licensløb til for mange MTB 
ryttere. 

Opsummeret blev det påpeget at disse temaer samlet set dækkede disciplinernes udfordringer generelt.   

Punkt sat på undervejs: Håndsoprækning vedr. distrikternes organisering. 28 ud af 38 tilkendegivelser 
for at de finder den nuværende struktur uhensigtsmæssig og vil arbejde på en ny organisatorisk 
sammensætning. 

 

Punkt 11. Valg 

Valg til Distriktsbestyrelse – vælges for 2 år 

• Næstformand Rudi Brems                                            -    valgt for 2 år 
• Best. Medlem Thomas Schlüter                                        valgt for 2 år 
• Kasserer: Margit Christiansen                                           valgt for 2 år  



 

• Best. Medlem - vakant 
 

Valg af 2 Suppleanter til Distriktsbestyrelsen – vælges for 1 år 

Der gives enstemmigt tilladelse til at 1. supl. Kan gå op i bestyrelsen for ét år 

• 1.Suppleant  Amalie Blom  
• 2.suppleant  Ole Egeblad  
 
Da bestyrelsen, efter valget, har en vakant post, blev det samtidig aftalt, at 1. 
suppleant Amalie Blom, indtrådte på den vakante post for 1 år                                                                     

Valg af kritiske revisorer 

• Kritisk revisor Helge Krogh    valgt for 2 år 
• Revisorsuppleant Jens Lindblom                    valgt for 1 år 

Valg til Børne-/Ungdomsudvalg 

• Udvalgsmedlem Martin Hallasmøller  valgt for 2 år 
• Udvalgsmedlem vakant.                             vælges for 2 år 

Valg til Kommissærudvalg 

• Dennis Christiansen                                                                    valgt for 2 år 
• Henrik W Jensen                                                    valgt for 2 år  

Valg til DCU’s Repræsentantskab 

6 medlemmer - vælges for 2 år 

 valgt:  Siddende medlemmer 

1. Jørgen Guldborg  Lars Kaspersen 
2. Henrik Sørensen  Bo Belhage 
3. Per Thue Hansen  Palle Larsen 
4. Henrik W Jensen  Charlotte Frank 
5. Ole Egeblad  Rudi Brems 
6. Palle rosendal   Ole Olsen 

Søren de Place Knudsen 
Carsten Hansen 
Jan Kreutzfeldt 
Jens Ranneries 
Martin Eckhof 
 

  
 



 

5 suppleanter - valgt for 1 år 
  

1. Helle Pejtersen 
2. Alan lange 
3. Benny Stillhoff 
4. Anker Nielsen 
5. Erik Hougs 

Indstilling af medlem til DCU’s udvalg – vælges for 1 år 

 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Baneudvalg – Kenneth Røpke 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s BMX-udvalg – Steen Elkjær-Hansen 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s breddeudvalg – Benny Stillhoff 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Børne- og ungdomsudvalg –Rasmus Nielsen 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Crossudvalg – Jacob Juul Gade  
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Kommissærudvalg – Dennis Christiansen 
o Indstilling af 1medlem til DCU’s Landevejsudvalg – Jens Ranneries 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Masterudvalg –  
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s MTB-udvalg – Ulrik Jørgensen 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Pige- og Kvindeudvalg – Michael Slonina 
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Spor- og Naturudvalg -  
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s Trial udvalg –  
o Indstilling af 1 medlem til DCU’s E-cykling udvalg –  

 
 
Æresmedlem: Distriktets æresnål blev givet til Carsten Hansen for sin kolossale, minimum 10.000 timer, indsats 
for DCU og Distriktet. 

Afgang fra Crossudvalget: Alan Lange og Henrik Sørensen fik applaus og anerkendelse for deres store 
indsats i crossudvalget. De vil stadig stå til rådighed som videnspersoner om nødvendigt. 

Punkt 12. Eventuelt 

Brøndy CC Støttemidler: Da BBC har lukket sin licensafdeling, har de doneret ca. 45.000kr som de 
Sjællandske klubber kan søge til tiltag omkring blandt andet Sikkerhed ved cykleløb, B&U aktiviteter. 
Ansøgningsproces og beskrivelse ligges på distriktets hjemmeside.  

Per t. Hansen, ACR:  SØG fonde – ACR søgt vinter cykling for børn – Cross cykler på Amager. Fået stort 
beløb til cykler, træner udd, udvikling. Pengene skal deles ud. Fonden var glade for at give – søg stort! 

Carsten Hansen: diskussioner omkring tidtagning og tilmeldingssystem. Det vi har nu er gratis og ST 
koster penge 

Bo Belhage: god livlig debat normalt men i dag udmærker sig ved at bryde nogle ”hellige” rammer- kan 
vi modne dette ud hos medlemmerne så de også kan være med til at forme idéerne. Der er nye 
retninger som ikke er set tidligere.  



 

Carsten Hansen: gør opmærksom på samarbejdet med AVS som medfører nogle logistiske udfordringer. 
Hvordan skal det transporteres?  Der henstår nogle beregninger omkring selve udgiften for 
håndteringen der skal belyses yderligere.  

Jens Lindblom: hvornår kommer referater fra BM? – CF: de er lagt ud men det vil blive gjort løbende 
fremover 

Formand  Charlotte H. Frank afsluttede årsmødet og takkede for en god debat og en god styring af Palle 
Larsen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilag 1. 
Bestyrelsesberetning 2019 

 
Verdensmester 2019 
2019 blev endnu et historisk år i dansk cykelsport. Det er med en vis stolthed at alle klubber kan sige at de 
har været med til at skabe rammerne for, at Mads Pedersen kunne trække den smukke regnbue trikot over 
hovedet i Yorkshire, som bevis på at han blev den første danske herre rytter der vandt 
Verdensmesterskabet i landevejscykling.  
 
Hvem vil ikke gerne være en del af denne fantastiske historie som lægger et kapitel til de stolte traditioner 
som Amalie Didriksen grundlagde med sit verdensmesterskab i kvindernes landevejsløb i 2016. 
 
Og nå ja, de kommer begge fra Sjællandske Klubber! 😊"#$% 
 
Dødsfald 
Men 2019 er også et år, vi vil se tilbage på med sorg.  
Vi mistede en ung cykelrytter, Andreas Byskov Sarbo kun 18 år, som afgik ved døden i forbindelse med den 
tragiske ulykke under Tour De Himmelfart i maj 2019.  
 
Vi mistede også Søren Rosenlund Christensen, Søren blev 44 år og døde den 8 feb af komplikationer efter 
at han var blevet påkørt. Søren er far til Stian Rosenlund, som har kørt på Team ABC i 2019 
 
Vores tanker og medfølelse går til de pårørende. 
 

1. min stilhed 
 
 
Løbsstatus 
 
Landevej: Klubberne har leveret stærkt arbejde weekend efter weekend, hvilket vi ser ved de mange flotte 
løb, der bliver leveret og kørt efter alle kunstens regler.  
Forbedringer er der altid plads til og de tre aflysninger i anden sæson halvdel er tre for meget.  
 
BMX: Det kører bare i BMX. Efter det er blevet besluttet, at licensen indgår i klubmedlemskab, har det øget 
deltager antal og licenser. Sådan!  
 
Cross: Der blev kørt et flot VM i Bogense i 2019 og det smittede af på forventningerne til den kommende 
sæson. De klubber der har afholdt løb i indeværende sæson har bestemt leveret varen men cyklecross 
rytterne hungrer efter endnu flere løb.  
 
MTB: Der bliver kørt relativt få licensløb i Sjællandsregi. I år har der været ét ligaløb, og ét DM.  Det vil vi 
gerne ændre på fremadrettet så der i 2021 kan komme flere løb på kalenderen. 
 
Banen: Det kører bare rundt😊"#$% stærk indsats i Ballerup Super Arena. Med aflysning af 6 dages løbet, fik 
DBC hurtigt arrangeret et flot 3-dages løb, som så også bliver et tilbagevende event. 
Der er hevet internationale mestre hjem – 4KHerrerne og Damernes Parløb!  



 

I de sidste dag har vi været vidne til at 4kHerrerne slog verdensrekorden x 3 og vandt dermed VM guld på 
en tid, der siger 3.44.672 Sådan 
 
 
Bestyrelsen: 
 
Igen i år har bestyrelsen været travlt beskæftiget med opgaverne der sorterer under Distriktet. 
 
Bestyrelsen er stadig underbemandet og der savnes flere frivillige kræfter til at løfte opgaverne. Så går det 
trods alt nemmere på den lange bane.  
 
På trods er vi kommet igennem endnu et år og vi ser frem til 2020 sæsonen 
 
Den nye Dommervogn har gjort en gæv indsats og vist sig som en god investering. 
 
 Ligesådan kan vi være meget tilfredse med vores tidtagning og tilmeldingssystem som overordnet løser 
opgaverne fejlfrit.  
 
Det ser ud som at der bliver uddannet flere og flere TO og vi håber på at de kommende kurser kan hjælpe 
klubberne så det ikke bliver et problem at skaffe gode kræfter til løbene. 
 
Ved politimødet i efteråret stod det klart at vi ikke kan forvente at Politiet prioriterer deres få ressourcer til 
vores KAT 3 løb om end vi håber på at de måske bare vil kigge forbi hvis de alligevel er i området på 
patrulje. 
 
Forretningsfører 
Som opfølgning på seneste årsmøde blev David Rasmussen i september 2019 ansat i en fuldtidsstilling som 
Forretningsfører så Bestyrelsen kan holde fokus på bestyrelsesarbejdet.  Det betyder også at 
klubberne/medlemmerne kan få sparring til bla løbsplanlægning, licensbestilling m.m... 
 
   
Forandringens vinde 
har blæst en del i 2019 i Distrikt Sjælland…og over det ganske DCU- land 
 
Desværre viser de overordnede tal en tendens til færre licensryttere, deltagere og medlemmer. Derfor er 
der på baggrund af Idémøder nedsat udvalgsgrupper som i 2019 har arbejdet videre med strategier der skal 
ændre denne tendens.  
 
Helt konkret har det udmøntet sig i to forslag som vedrører B&U- og Master rytterne.  
Skåret ind til benet så er temaet at alder og styrke ikke altid nødvendigvis hænger sammen.  
Vil en anderledes sammensætning af klasserne gøre det sjovere og mere interessant for børne- og 
masterrytterne at køre løb i DCU-regi? 
  
Og kan det tiltrække ryttere som ellers ikke ville køre licensløb?   
 
Rytterne er derude det ved vi – både i klubberne og i andre cykelmotionssammenhæng. 



 

 
Farvel Jens-Erik 
Vi vil meget gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Jens-Erik Majlund for nogle gode år og for en 
solid indsats der har bragt DCU på rette køl igen. Vi ønsker Jens-Erik god vind fremover i sit nye virke.  
 
Velkommen  
 Vi siger så i samme ombæring velkommen til den nye Direktør: Martin E. Petersen der kommer fra en 
stilling i Team Danmark. Vi glæder os til et godt samarbejde så vi kan fremme udviklingen for dansk 
cykelsport.   
 
 
Som altid vil vi takke alle klubber og medlemmer for den store frivillige indsats der gør det muligt at vi har 
så travlt hver weekend ude til jeres løb.  
Stor tak til udvalgene for forbilledligt arbejde og til vores gode udvalg i B&U og Kommissær 
 
 
Distriktsbestyrelsen Sjælland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilag 2 
Beretning for DCU Distrikt Sjællands kommissærudvalg 2019 

2019 var et år, hvor der i den sjællandske kommissærgruppe ikke skete det helt store, og så alligevel… 2019 var 
nemlig kendetegnet ved ændring i den lille gruppe af BMX-kommissærer samt et videre udviklingsarbejde med 
motorcykelkommissærer ved landevejsløb. 

BMX-kommissærerne 
På BMX-området skal vi i 2020 erstatte et stort hul, da Danmarks højeste rangerede BMX-kommissær valgte at 
stoppe kommissærkarrieren. Dermed er den sjællandske kommissærgruppe ikke kun en stor kapacitet mindre, men 
fra den i forvejen skrøbelig gruppe forsvandt dermed også en tredjedel af kommissærerne, og der var dermed kun to 
sjællandske BMX-kommissærer tilbage. Heldet er, at der har meldt sig to nye kommissærer til BMX-området. Så vi 
håber, at gruppen ikke længere vil være så skrøbelig, som den har været de seneste år. 

Motorcykelgruppen 
I 2019 sommersæsonen skulle det arbejde med en mc-gruppe, som blev startet i efteråret 2018, for alvor sættes i 
gang ved landevejsløbene i distriktet. De fem i arbejdsgruppen - Hans-Christian Lykkegaard, Morten Phillipsen, 
Henrik W. Jensen, Søren Knudsen og John Hermansen - havde henover vinteren gjort et godt stykke arbejde, som gav 
succes ved de landevejsløb, hvor der var påsat kommissærer, som bag på motorcykler skulle sørge for, at rytterne 
overholdte de regler, som har med sikkerhed - ikke mindst trafiksikkerhed - under løbene at gøre, og derudover som 
mc-kommissær i cup-løb i U19 og Herre A. 

Der er dog sidst på sæsonen og henover vinteren kommet lidt skår i glæden. En af mc-piloterne, der stiller op med 
egen motorcykel, fik sin motorcykel beskadiget under et af løbene, hvilket kostede ham flere tusinder af kroner i 
både selvrisiko og præmiestigning. Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket på, at der findes en løsning mht. forsikring 
for både mc’ere samt passende også for de der benytter deres privatbiler i cykelløb. 

 

Så årets melding fra os i kommissærudvalget er, at 2019 var et år, hvor der især skete noget på landevejen med flere 
mc-piloter og -kommissærer, og det ser generelt rigtig godt ud, når vi kigger på 2020, hvor vi dog skal have set på de 
mere formelle ting omkring mc-gruppen. 

 

På vegne af DCU Distrikt Sjællands kommissærudvalg, 
Lars Gronemann, Formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilag 3 
B&U Beretning 2019 

 
2019 var året hvor vi forsøgte med en ny løbsform. Der er kørt pilotløb hvor vi har afprøvet en ny rytter inddeling. I 
stedet for aldersinddeling har det været styrke inddelt, ligesom det er påtænkt i Master klasserne. Det giver nogle 
nye udfordringer bla. omkring gearing som der skal arbejdes videre med i udvalgene i løbet af 2020. 
 
Ellers er året forløbet stort set planmæssigt. Det har fungeret rigtig godt med dispensation af ryttere, til at køre en 
aldersgruppe under deres alderssvarende gruppe, og det har været det helt rigtige at flytte oprykningen af de bedste 
2. års rytter i de respektive årgange i sommerferien og almindelig oprykning efter B&U DM.  
Der har heldigvis kun været meget få løbs aflysninger. Det håber vi på bliver endnu mindre nu vi har fået indblik i 
hvor effektiv David er til at hjælpe med mange af de omstændelige ting omkring løbs afvikling (politi tilladelser, skilte 
planer, TO, samaritter osv.)  
 
B&U-udvalget arrangerede to ture til udlandet for henholdsvis U15 og U17 Distrikt Sjælland hold. 
Vi kørte IBYT (Youth Belgien International Belgien) -- etapeløb over 3 dage og 3 etaper, som blev en kæmpe succes 
både sportsligt og socialt.  
Desværre blev etapeløbet ”Rosserittet”, Norge, aflyst. 
 
Nogle af fokuspunkterne for 2020 vil være at 

• Få flere med i B&U-udvalget 
• implementere Mountainbike og Cross i B&U regi 

 
 
B&U Udvalgs formand 
 
Rasmus Skov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 4 

Landevejsklubbernes drøftelse ved Årsmøde 2019 (29.02.2020) 
 
Tema 1:  
Sikkerhed ved licensløb- fuldt fokus 
Ønske om at finde nøglepersoner fx: 

•  ”rute ansvarlig”  
•  ”sikkerhedsansvarlig” 
•  ”løbsarrangør” uddannelse.  

 
Er det muligt at udvikle uddannelse/kursus til nøglepersoner, gerne centralt fra DCU. 
Hvem kunne være kandidater til disse opgaver:  

• Medlemmer fra klubberne 
• kommisærer 

 
Ruteansvarlig/ Sikkerhedsansvarlig opgaver:  

• Sikre at ruten følger skilteplanerne 
• Sikre at der foreligger skilteplaner- ikke hjemmelavede 
• Krav til ruterne fx Demin cup – længden kan være en udfordring- kan det ændres? 
• Videofilme ruten inden den åbnes – for at dokumentere 
• Er ruten forsvarlig at afvikle løb på- politi og kommune ved ikke altid hvad de giver tilladelse til 
• Briefing af TO og flagposter – sikre at de kommer ud til deres poster velinformeret om dagens opgaver 
• At lukke/aflyse licensløbet hvis sikkerheden ikke er på plads 
• Må der sættes ”videoovervågning” skilte op strategiske steder? 

 
Udfordringer:  
Hvem (frivilligt klubmedlem) vil tage dette ansvar på sig frivilligt?  
Bliver det svært at finde kandidater i klubberne? 
Generel bekymring for at det i det hele taget bliver svært at rekruttere frivillige til at hjælpe ved licensløbene 
 
Tema 2: 
B&U samarbejdet 
Der er ønske om at klubberne i meget højere grad samarbejder omkring B&U. 
At der er fokus på  

• ”Hverdagstræning”- sådan kører vi disciplineret som det gode eksempel 
• Samarbejde om B&U løb på sikre ruter/områder 
• ”Vejvrede”- undgå farlige situationer og provokationer 
• ”Adfærdsændring” ude ved licensløbene- pas på hinanden/ ikke tage unødvendige farlige chancer 

 

 

 



 

 

Deltagerliste 

Navn repræsenterer / klub 
Kolonne1 Kolonne2 
Martin Hallasmøller Amager CR 
Per Thue Andersen Amager CR 
Hasse Larsen Arbejdernes Bicykle Club (Abc) 
Henrik Kragerup Birkerød Bicycle Club 
Steen Elkjær BMX udvalget 
Helle Pejtersen CK FIX 
Henrik Sørensen CK Kronborg 
Fleming Bjaler CK Viking 
Ole Egeblad Cykelstafetten CC 
Ingelise Lieberoth DBC 
Palle Rosendahl DBC 
Lotte Schmidt DCU Landevejsudvalg/JF bestyrelse 
David Rasmussen DCU-SJ 
Margit Christiansen Distrikt SJ Bestyrelse 
Charlotte Frank Distrikt SJ Bestyrelse 
Bo Belhage Distrikt SJ Bestyrelse 
Carsten Hansen Distrikt SJ Bestyrelse / Greve CC 
Alan Lange Distrikt SJ Bestyrelse / Sorø BC 
Ulrik Jørgensen HMTBK 
Erik Hougs HMTBK 
Jørgen Staun Hvidovre 
Henrik Møller Larsen Hvidovre 
Dennis Christiansen Inviteret - kommisær 
Per Bille Kalundborg BMX klub  
Amalie Blom Kalundborg BMX klub  
Anker Nielsen Kalundborg CC 
Rudi Brems KCK Herlev 
Lars Gronemann Kommisærudvalget 
Brian Schmidt Københavns BMX Klub 
Karsten Nielsen Køge Cykel Ring 
Heidi Walther Køge Cykel Ring 
Christian Ammitsøe Lyngby CC 
Arne larsen Nakskov CC 
Tommy Jensen Nakskov CC 
Helge Krogh Repræsentantskab 
Søren D.P. Knudsen Repræsentantskab 



 

Lars Kaspersen Repræsentantskab 
Jørgen Guldborg Rigspolitiets Idrætsforening 
Henrik Wenzell Jensen Rigspolitiets Idrætsforening 
Jacob Juel Gade Skrænten CC 
Palle Larsen Slagelse CR / Bestyrelse DCU   
Torben Ridder Sorø BC / Æresmedlem 
Dennis Eckhof Team Christiania  
Martin Eckhof Team Christiania  
Per Glottrup Værløse Farum Cykleklub 
Jørn Skou Andersen Værløse Farum Cykleklub 
Erik Steen Jørgensen Æresmedlem 
Benny Niebling Æresmedlem 
Jens Lindblom Æresmedlem 

 


