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Deltagere: Keld Schousbøll (KS), Benny Stilhoff Nielsen (BSN), Pelle Clemmensen (PC). 

 

Dagsordenen var koncentreret omkring 3 punkter: 

1. CUP for motions-og breddedeltagere. 

2. Løbspakke til nye og etablerede klubber. 

3. Trailer med løbsmateriale. 

 

1: CUP for motions-og breddedeltagere. 

Da løbsserierne skal foregå på hverdagsaftner, blev man enige om at opdele serien i 3 uafhængige 

serier. 

a: CUP for Midt- og Nordjylland. 

b: CUP for Sydjylland og Fyn. 

C: CUP for Sjælland og øerne. 

 

Serien er åbnet for alle DCU´s medlemmer i alderen 18 år og opefter. 

Der køres efter styrkeforhold, altså ingen alders inddeling. 

Inden projektet igangsættes, vil man lave en forespørgsel hos klubber landet over for at føle om 

interessen er til stede. PC laver udkast til brev som udsendes til klubberne. 

Serien er planlagt til at være omkostningsfrit for klubberne, et eventuelt overskud vil efter seriens 

afslutning blive fordelt mellem de arrangerende klubber. 

Man satser på 5-6 løb i hvert område, som alle køres på en rundstrækning fra 2-20 km. 

 

De interesserede klubber tilbydes en gratis pakke indeholdende: tidtagning, tilmelding- og 

resultatformidling, konsulentbistand til diverse ansøgninger, specieltilbud på RaceMarshals mm.  

 

Udvalget vil i det kommende brev foreslå at flere små klubber arbejder samme om at arrangere et 

cykelløb. 

 

Motions- og Breddeudvalget afventer besvarelse/interesse fra klubberne. 

 

2: Løbspakke til nye og etablerede klubber 

Vi har fået mange nye klubber under DCU´s faner. Til disse klubber – og alle etablerede klubber – vil 

Breddeudvalget tilbyde en pakkeløsning, således man uden problemer kan arrangere cykelløb. 
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Pakkens indhold: 

- Tidtagning (her er planen at leje distrikt Jylland-Fyn´s tidtagerbil). 

- Trailer med diverse henvisningsskilte, sikkerhedsveste mm.  

- Løbstilmelding 

- Resultatformidling. 

- Speakeranlæg. 

- Konsulentbistand/Mentor. (Breddeudvalget stille sin erfaring til rådighed med hensyn til 

Polititilladelse, ruteplanlægning, henvendelser til kommune m.h.t skilteafmærkning m.m.’ 

- 2 x Race Marshals/Trafik officials. 

- Passende antal ”Riders”. 

 

Pakken får en fast pris på kr. 7.000,-. Herudover vil der blive en pris på kr. 15,- pr deltager for Chip og 

startnummer, hvilket betales over tilmeldingsgebyret. 

Man kan ligeledes tilvælge flere/færre Race Marshals, pris pr. stk: kr. 800,- eks. kørsel. 

 
KS laver udkast til brev til udsendelse til klubberne. 
 

3: Trailer med løbsmateriale. 

Som omtalt i pkt. 2 er planen at kunne tilbyde klubberne en trailer indeholdende skilte med: 
- Afviser Pile 
- ”Ensrettet” 
- ”Giv Agt Cykelløb” evt. med blink på tippen. 

Herforuden vil der være et passende antal gule sikkerhedsveste. 
 
Formålet er af få mere sikkerhed på landevejen. 
Der planlægges 3 stk. trailer med materiale, én placeret på Sjælland, én til Sydjylland/Fyn og endelig 
en til Nordjylland. 
Materialet kan lånes af alle DCU klubber (afhentes/bringes på aftalt adresse). 
 
Generelt til alle 3 punkter vil udvalget prøve at finde egnede sponsorater, således det altid vil være 
omkostningsfrit for DCU. BSN kontakte DCU´s  repræsentant vedrørende sponsorater. 
 
Kommende projekt: Fælleslicens til alle aktive DCU medlemmer, (fra motion til elite). 

 

Næste møde 

Mandag den 14. oktober kl. 18.30 

Nyborg Idræts- og Fritidscenter 

 

 

 

Ref.: KS 
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