
 

 

Distriktsløb i 2019 for U15 og U17 drenge – Distrikt Sjælland  
 

  

B&U udvalget på Sjælland er i gang med at ”genopstarte” at sende vores stærkest drenge ud til 

internationale løb. Målet er at sende vores U15 og U17 drenge til 2 eller 3 udenlandske løb hvert år. I 2019 

vil vi deltage i 2 løb pr. årgang og vi tester et setup for udtagelse af rytterne, så vi sikre en gennemskuelig 

udtagelsesproces. Vi revurderer selvfølgelig dette når året er omme. 

Vi er nu klar med oversigt samt udtagelseskriterier for distriktsløb i 2019 for U15 og U17 drenge. Distriktet 

stiller med hold i International Belgian Youth Tour i starten juli samt Roserittet i Norge i starten af 

september. 

 Udtagelsen til løbene foretages af B&U udvalget i henhold til nedenstående kriterier. Planlægning og 

afholdelses af turene vil være forældredrevet iblandt de udtagne ryttere. Tilmeldingsgebyret til løbene 

forventes dækket af distriktet og der køres i distriktstøj som udlånes fra distriktet. Omkostninger til turene, 

incl. transport og overnatning skal dækkes af rytterne selv (altså egen betaling). Konstruktivt input til turene 

modtages gerne. Det kan sendes på email til udvalget på mail rasmusskov77@gmail.com eller 

srstorm@email.dk.  

 

International Belgian Youth Tour (5.-7. juli): 

5 udtagne ryttere i henholdsvis U15 og U17. 

 Udtagelseskriterier: 

Udtages på baggrund af pointstatistikken pr. 03.06.2019. De 4 ryttere med højest antal indkørte point 

udtages til holdet. Den 5. rytter udtages ud fra følgende kriterie: Højeste pointgennemsnit af 8 bedste 

placeringer. Hvis ryttere har kørt mindre end 8 løb, deles samlet antal point altid med 8. 

 Hvis der er ryttere der ikke ønsker at deltage rykker vi videre til næste rytter på listen, så det altid først er 

samlede point der gælder og derefter pointgennemsnit over 8 løb som sidst udtagne rytter. 

 Etapeløbene Youth Tour og Tour de Himmelfart vil indgå i beregningerne med fuldt indkørte point. 

Eventuelle prøveløb som foreslået af ungdomsudvalget vil IKKE indgå i beregningerne (Pilot løb).  

  

Roserittet - Norge (forventeligt 6.-8. sept.): 

6 udtagne ryttere i henholdsvis U15 og U17. 

Udtagelseskriterier: 

Udtages på baggrund af pointstatistikken pr. 19.08. De 4 2.års ryttere med højest antal indkørte point samt 

de 2 1.års ryttere med højes antal indkørte point. 

Hvis der er ryttere der ikke ønsker at deltage rykker vi videre på listen, så det altid er 4 2. års ryttere og 2 1. 

års ryttere der kommer afsted. 

Etapeløbene Youth Tour og Tour de Himmelfart vil indgå i beregningerne med fuldt indkørte point. 

Eventuelle prøveløb som foreslået af ungdomsudvalget vil IKKE indgå i beregningerne. " 

  

Med sportslig hilsen 

Rasmus Skov Nielsen og Rasmus Storm 

B&U Udvalget sjælland 
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