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1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt  

2: Orientering fra konkurenceudvalget 

a) Xtreme Cup 2017 HDA 

HDA orienterede omkring det første løb i Kolding. -  H50 manglede at får overrakt 

deres trøje – A og H40 blev afviklet okay.  

Man kunne godt tænke sig at der var mulighed for, at komme i kontakt med målfoto 

gruppen – da der kunne lette arbejdsopgaven i dommervognen på dagen. En 

mulighed kunne være at der var en kontaktperson fra fotogruppen, som  blev 

orienteret omkring Xtreme cuppen. 

Det Excel-ark der kan lave det samlede resultat – ligger på PC1. 

Til næste sæson skal man tjekke om der stadig ligger på PC1. 

Masterryttere der er rykket op i B inden cuppen, kan ikke deltage i cuppen. 

 

b) Status på sæsonen HK M.FL.  

HF orienterede herom –  

Løbstilladelse -Der skal  ses løbstilladelse fra arrangøren inden løbet. 

Kommissærplan  - kan den evt. blive synlig på hjemmesiden. 

LS – ændringer til terminen skal kommunikeres ud til den terminsansvarlige inden 

man Skriver det på andre medier.  

Måske tidligere i gang efter sommerferien. 

MTB-Randers – man vil tage stilling til hvad bestyrelsen vil gøre ved det manglende 

resultat. WF og LS tager kontakt til MTB Randers. 

 

c) Sæson 2018 HK 

- LS kontakter Maria  vedr. udsendelse af info. 
- Terminsplanen fra UCI foreligger efter VM. 
- Der er et ønske om at DCU samarbejder med distrikterne omkring 

ansøgningerne til DCU Cup, DMér osv. 
- Der skal sendes besked ud til klubberne vedr. terminsønsker  
- Dato for kalendermøde skal fastsættes- snarest. 
- Crossløb samme dag som landevejsløb – er måske ikke en god kombination. 
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d) Eventuelt LS 

Pointgivning skal evt. evalueres – er der færre ryttere der rykker op?? 

Der er nogle løb der ikke er kommet med på statistikken- ML tager fat i sagen. 

MTB skal næste sæson have faste nr. – dette skal kommunikeres ud til rytterne. 

Klubstruktur – det skal indstilles til optagelse i lovene. LS finder ud af deadline. 

Præmieskala skal ses på inden årsmødet. - LS og HDA kigger på det. 

Der skal  indhentes referater fra de arbejdsgrupper der blev lavet på kongressen. WF 

prøver at fremskaffe dette!  

 

3: Orientering fra breddeudvalget SB 

SB orienterede herom. Der har ikke været afholdt nogen møder i udvalget. Der har været 

afholdt enkelstarter, med ca. 10 deltagere – primært licensryttere. Man opfordrer DCU til 

at få skabt et breddeudvalg, der kan være med til at få flere motionsryttere ind i DCU. 

4: Økonomi v/ Morten Breiner 

 a. afgifter til DCU - CLICKFEE  - MB orienterede herom og  henvender sig til 

DCU. 

 

5. Orientering siden sidst - WF 

a) Tidtagnings situationen Generelt – WF orienterede herom. Der skal fremstilles krav 

til et evt. nyt system.  – der er forskel på hvad MTB har brug for i forhold til evt. 

landevej. 

 

b) Resultatformidling på hjemmesiderne:  der arbejdes på at får tider/resultater over 

på MYLABS. Der afholdes møde i september – hvor det skal drøftes. 

c) Møde med DCU – der afholdes møde i september. 

d) MTB 2018 – WF orienterede herom 

e) Status på BMX Udvalg  - der har været samtalerunder og der er nedsat et udvalg på 5 

personer. Der afventes svar vedr. medaljer til distriktsmesterskaber. 

f) Orientering omkring DCU Udvalg – der er intet dameudvalg, da udvalgets 

medlemmer er gået. 

 

6: Orientering fra Distrikts udvalg (B&U – Kommissærudvalg) 

 

- Der mangler nogle trøjer – LS spørger evt. leverandør 
- Kommisærene mangler tøj.  
- Der skal  laves ny aftale med kommisærene. 
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