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Bestyrelsens beretning 
 
Danske sportsfolk har aldrig tidligere vundet så mange medaljer som i 2016. 146 gange besteg en dansker 
medaljeskamlen ved EM, VM, OL eller Para-OL i det forgangne år. Dansk cykelsport har heller aldrig 
tidligere vundet så mange medaljer som i 2016. Det er et historisk år for dansk cykelsport, hvor der er 
leveret det ene bemærkelsesværdige resultat efter det andet på allerøverste niveau og med stor 
medieopmærksomhed. Et historisk år fordi der aldrig før er leveret 19 EM, VM og OL medaljer i samme 
sæson - eller hvad der svarer til mere end hver tiende af samtlige danske medaljer i alle idrætsgrene. Som 
en sportsglad nation har danskerne nydt de mange medaljer, og det har fyldt vores hjerter med stolthed. 
Som cykelsportens ledere og tillidsfolk bør vi ligeledes være meget stolte over disse fantastiske og 
enestående præstationer, som vores ryttere, trænere og ledere har leveret i forening. Det er ganske enkelt 
fantastisk - og i den store cykelfamilie rundt i hele verden spørges nysgerrigt og beundringsværdigt: ”Hvad 
er det I gør i det lille land, som hele tiden holder Jer helt fremme og ofte er på podiet? ”.  
 
På den anden side af medaljen er naturligvis de økonomiske omkostninger, der er forbundet med 
internationalt elitesport. I den sammenhæng er vi en ”miniput-nation” og dybest set burde Danmark slet 
ikke kunne være med i dette internationale kapløb. For det koster ufattelig mange penge at være en del af 
verdensklassen. Men med god støtte fra DIF og Team Danmark samt sportens mange sponsorer lykkes vi 
alligevel med at skabe toppresultaterne. Set over den seneste 4 års periode 2013-2016, som også 
benævnes ”Vejen til Rio”, er der alene inden for vores sportsgren investeret eller forbrugt mere end 40 
mio. kr. til talentudvikling og elitearbejdet. Og selvom vi alle ved, at der er brugt flere midler på talent- og 
elitearbejdet end der reelt burde, så noteres det, at investeringen og satsningen har båret frugt på den 
sportslige side. Alene målt på OL-medaljer. Så er vi gået fra 1 guldmedalje i London til hele 3 OL-medaljer i 
Rio. Det har vi grund til at være stolte over og huske at lykønske hinanden. 
 
Genopretningsplan 

I kontrast til de sportslige resultater har året i bestyrelsen været præget af den økonomiske situation. 

Bestyrelse og direktion har i foråret brugt megen tid på udarbejdelse og sidenhen efterlevelse af DCUs 

Genopretningsplan. En økonomisk genopretning, der er bidende nødvending efter 3 år med underskud som 

følge af et forbrug, der har været højere, end vores pengepung har kunne magte. Stort set hele 2. kvartal 

gik med at udarbejde, eksekvere beslutninger og realisere de handlinger og dispositioner som 

Genopretningsplanen dikterer. Og siden sommerferien har bestyrelsen haft fokus på at følge 

Genopretningsplanen, og det kulturskifte som denne påkræver. Det har også betydet, at vi mange gange 

har måtte bryde med ”vi plejer” og mange gange har måtte sige ”nej” selvom, at vi har forståelse for ønsker 

om afholdelse af aktiviteter, som kan løfte et talent eller give endnu bedre rammer for udvikling af eliten. 

Men som bestyrelse har vi gjort vores til at 2016 skal være året, hvor økonomiske overskridelser afløses af 

besparelse med det formål at genere et overskud svarende til det målsatte.  

I 4. kvartal har alle landstrænere været inddraget i en budgetproces, hvor der ud fra en forventet ramme er 

lavet aktivitetsbudgetter for hver disciplin. Talent- og elitebudget er grundlaget for budget 2017 som 

fremlægges på kongressen. Formålet med denne proces er et led i førnævnte kulturskifte, således at de 

enkelte trænere hver især og samlet kender de økonomiske rammer for deres dispositioner og de fælles 

omkostninger, som er forbundet med talent- og elitearbejdet. Dette er et skifte fra før, hvor det alene var 

sportschefen, som havde budgetkendskab og -ansvar. I november blev der afholdt aktivitets- og 

budgetseminar, hvor alle udvalg var inviteret til at fremlægge forslag til aktiviteter med tilhørende 

økonomi. Igen havde vi et godt udvalgsseminar, hvor udvalgene får indblik i hinandens opgaver og 

udfordringer. Bestyrelsen kunne konkludere, at der er et stort ønske om at arbejde på tværs mellem 
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disciplinerne. Derfor har vi i budget 2017 prioriteret en pulje til tværgående aktiviteter. Bestyrelsen har 

ligeledes foretaget en direkte økonomisk opfølgning med udvalgsformændene for at afstemme forbruget i 

de enkelte udvalg. Der udarbejdes en fremtidig procedure for kvartalsvis opfølgning med udvalgene med 

virkning fra 2017. 

 

Nytænkning af administrativ og sportslig ledelse 

Umiddelbart efter OL i Rio på den sidste dag i august var der mange som var samlet for at tage afsked med 

vores mangeårige sportschef Lars Bonde, som efter 16 års ”tjeneste i DCU” fandt tiden moden til at prøve 

nye udfordringer i livet - i skoleverdenen. Lars har uden tvivl været med på en lang og spændende rejse i 

dansk cykelsport – og Lars fortjener stor ros og anerkendelse for at skabe et verdensklasseforbund i tæt 

samspil med dygtige kollegaer og Team Danmark. Ved udgangen af september og efter moden overvejelse 

valgte bestyrelsen at bringe samarbejdet med Per Henrik Brask til ophør efter 12 måneders ansættelse. 

Med fratrædelsen af de to øverste ledere i Brøndby valgte bestyrelsen at nytænke den administrative og 

sportslige ledelse af DCU. Dette er tillige et naturligt led i den økonomiske genopretningsplan, der kræver, 

at vi reducerer organisationens omkostninger og fokuserer indsatserne. Ved årets udgang kan bestyrelsen 

med glæde oplyse, at der er underskrevet ansættelseskontrakt med DCUs kommende topchef, som har 

titlen Administrations- og elitechef. Vedkommende tiltræder primo april 2017. Vi ser frem til at kunne 

introducere og byde velkommen til den nye chef for hele organisationen. 

 
Medieopmærksomhed og medinddragelse 
Paradoksalt har det været at glædes over de mange topresultater gennem hele sæsonen - og så samtidig 
opleve at være part i den megen negative omtale, som flere medier har skabt omkring DCU. Som bestyrelse 
synes vi, at debat er sundt og ofte det, der udvikler os. Lad os endelig få mere af det. Til gengæld har vi også 
i år oplevet, hvordan pressens til tider negative tilgang til DCU har medvirket til at gøre rammebetingelser 
for dansk cykelsport vanskeligere end de reelt burde være set i forhold til alle de positive resultater, som 
skabes kombineret med en flot medlemsvækst.  
 
I august blev der på anmodning afholdt et orienteringsmøde for repræsentantskabet i Odense, og der skal 
ikke herske tvivl om, at bestyrelse oplevede opbakning til den linje, som var fremlagt senest på 
Midtvejskongressen i Vordingborg i juni måned. Vi fik også nogle klare signaler fra repræsentantskabet lige 
fra den daglige ledelse af DCU til en opfordring til tættere samspil med repræsentantskabet. Vi har handlet 
derefter – men vi er ikke i mål. Sammen skal vi finde en naturlig model for mere medinddragelse af 
repræsentantskabet i bestyrelsesarbejdet. Præcist hvordan har vi ikke svaret på endnu. Men vi er åbne 
overfor flere muligheder. Sammen med de to nyvalgte distriktsformænd vil vi i det tidlige forår 
forventningsafstemme, hvordan vi gør dette bedre – ligesom vi er lydhøre overfor konstruktive forslag på 
kongressen. 
 
Bestyrelsens fokusområder  
Bestyrelsens opgave er, at arbejde ud fra de strategiske fokusområder: 

 DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt  

 DCU arbejder for fair cykling  

 Det skal være sjovt og nemmere at være frivillig cykelleder  

 Rekruttering af nye medlemmer  

 Fremtidens organisering af cykelløb  

 DCU øger værdien til gavn for alle  

 BMX implementering i DCU 
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 Organisationsstruktur 
 
Som nævnt ovenfor har der i hele året været megen fokus på den økonomiske situation, og som følge heraf 
har bestyrelsen prioriteret at bruge megen tid til udarbejdelse af en genopretningsplan. Siden september er 
der endvidere arbejdet intens med den fremtidige økonomiske støttestruktur hos DIF – og som følge heraf 
er der skabt en god proces om DCUs strategiske spor. Det betyder samtidigt, at bestyrelsen har fundet det 
nødvendigt at foretage en prioritering af de strategiske fokusområder. Selvom dette er sket, er det fortsat 
bestyrelsens indstilling, at fokusområderne er de rigtige, og vi arbejder videre med dem i 2017. Fra 2018 vil 
fokusområderne være omfattet af de strategiske spor, som er under udarbejdelse samarbejde med DIF.  
 
Kommunikation: Den kommunikationsstrategi vi vedtog i 2014 har sat dagsordenen for, hvordan vores 
digitale platforme ser ud. Vi har nu værktøjerne til at kommunikere mere direkte med medlemmerne og til 
at have fokus på medlemmernes aktiviteter, men vi har pt. ikke ressourcerne til at levere, som vi gerne vil. 
Vores egne udsagn om at kommunikere åbent og professionelt er fortsat sat kraftigt på prøve. Vi vil gerne 
være mere proaktive og på forkant af situationen. Det skal gøres bedre både internt og eksternt. Vi har 
gennem informationsbreve åbent informeret repræsentantskab og samarbejdspartnere om vores situation 
og den måde, vi har valgt at tackle udfordringerne på. Men vi erkender, at når medierne vender sig mod os 
med en meget kritisk tilgang, så har vi ikke opbygget tilstrækkelig kompetence til håndtering heraf. 
 
Fair cykling er et vedvarende område for cykelsporten, og vi må som ledere aldrig må miste fokus på 
bekæmpelse af alle former for snyd både relaterede til doping og matchfixing. Allerede i sensommeren 
2015 blev der konstateret forsøg på matchfixing ved et gadeløb. I foråret 2016 trådte som konsekvens 
heraf den første sanktion i kraft over for en løbsarrangør. Karantænen er på 1 år og løber frem til april 
2017. Det er i den henseende vigtig at have fokus på alle former for snyd og anden form for aftalt spil, da 
disse handlinger vil være ødelæggende for sportens troværdighed.  
 
I samspil med Anti Doping Danmark arbejdes der på færdiggørelse af en Anti Doping politik for DCU. Der er 
aftalt et forløb om færdiggørelse af politikken, og vi ser frem til at kunne præsentere denne som en vigtigt 
del af hverdagen i cykelsport. Der skal aldrig herske tvivl om, at bestyrelsen ønsker at bekæmpe alle former 
for snyd i vores sport, og i eventuelle sager eller forsøg på at omgås de gældende regelsæt bakker DCU 
100% op de afgørelser, der træffes af Danmarks Idræts Forbund. Ligeledes finder vi, at den løbende dialog 
med ADD, DIF, UCI, andre aktører og ikke mindst ryttere samt ledere er yderst vigtigt for at bekæmpe 
doping og udbrede den rette holdning til Fair cykling.  
 
Det skal være sjovt og nemmere at være frivillig cykelleder. I forbindelse med kongressen for et år siden 
blev kongresdeltagerne præsenteret for første version af Frivillighedsstrategien. En strategi som er tiltænkt 
alle grene af frivillige: på centralt plan, på distriktsplan og ude i klubberne. Implementeringen tager tid, 
men på den anden side er der på alle niveauer kommet mere fokus på de frivillige og den værdifulde 
indsats og kæmpe ressource, som de udgør – og ikke mindst vigtighed af at anerkende og respektere alt 
det, som vi ad frivillighedens vej lykkes med.   
 
Flere medlemmer i DCU er en løbende målsætning. De seneste to år er der sket organisatoriske 
forandringer i retning af et forbund, der i højere grad kan rumme både konkurrence og motion. I 2015 
vedtog vi en ny klubstruktur og for et år siden en ny distriktsstruktur. ”Rom blev ikke bygget på en dag”, 
men der er sket meget på det strukturelle område og nye mødeformer og aktiviteter ser dagens lys, ikke 
mindst drevet af arbejdet i distrikterne. 
 
DCUs deltagelse i Visionsprojektet 25-50-75 som er en fælles vision lavet af DIF og DGI er med virkning fra 
april 2016 sat på pause, således at fokus og prioritering af vores ressourcer hovedsageligt er på 
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genopretning af DCU. Efter aftale med DIF og DGI er vi fortsat en del af styregruppen i Bevæg dig for livet – 
cykling. Det forventes, at DCU genindtræder i visionsprojektet med nye kræfter, når vi har vist at vi kan 
følge genopretningsplanen. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at samarbejdet vil tilføre stor værdi for 
DCU og ikke mindst for alle dem, der cykler i Danmark. Bevæg dig for livet – cykling kan utvivlsomt være 
med til at rekruttere endnu flere medlemmer til klubberne. Et væsentligt element i rekrutteringen er 
involvering og aktivering, hvor der gennem klubudvikling og uddannelse af trænere skal være en plan for 
modtagelse af nye og flere medlemmer. Planen skal sikre, at klubberne kan modtage og fastholde af nye 
medlemmer i de alders- og målgrupper, som den enkelte klub satser på. Den centrale rolle bliver at 
inspirere og understøtte klubberne til at planerne forankres lokalt og dermed så tæt på det kommende 
medlem som mulig.    
 
Fremtidens organisering af cykelløb. Omdrejningspunktet for denne proces er pt. i begge distrikter, hvor 
konkurrenceudvalgene i øjeblikket arbejder med et nyt pointsystem for alle konkurrenceløb. Forslaget 
forventes implementeret til sæson 2017. Forslaget har netop været til høring i klubberne. Et stort tema er 
fortsat trafiksikkerheden ved afvikling af cykelløb. Et af de strategiske spor (DIFs økonomiske støttestruktur) 
er et facilitetsspor, som bl.a. har fokus på at understøtte de elementer, der skal være på plads for sikker 
afvikling af løb.   
 
Øget værdi til medlemsklubberne. Der er tidligere kortlagt de mange fordele, der findes ved at være 
medlem af DCU, såsom licenser, forsikringer, tidstagningsbiler, kurser osv. – ligesom der er suppleret med 
en række nye medlemsfordelene med eksempelvis førstehjælpskurser og koda-afgifter betalt for alle 
klubber. Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre os mere ”lækre” overfor alle medlemmer. Derfor arbejdes der 
også på nye medlemstilbud, som kan introduceres i løbet af 2017. 
 
BMX implementering i DCU. Siden medio 2015 har der været arbejdet systematisk på integrationen af BMX 
i DCU. Vi hilser alle BMX rytter, ledere og forældre velkommen til cykelfamilien. Formelt skal 
repræsentantskabet vedtage to nye paragraffer i DCUs love, som ”giver plads” til BMX disciplinen og 
oprettelse af et BMX-udvalg med tilhørende kompetencer og opgavebeskrivelse. Et af de forhold, som har 
givet mest debat, er ønsket om at have individuelt trøje/trikot versus have klubtøj. Bestyrelsen foreslår, at 
der gives en tidsbestemt dispensation fra denne DCU regel, indtil der er sket en udfasning af individuelt tøj. 
På eliteplan er der allerede lavet aftaler om støtte til eliten. På talentniveau skal der her i foråret afklares, 
hvordan denne struktur skal se ud og, hvem der skal have ansvaret herfor.  I begge distrikter er der dialog 
om, hvordan der tages godt imod BMX-klubberne, og hvordan der kan imødekommes et ønske om, at der 
ved distriktsmøderne bliver plads til, at der kan muliggøres disciplin-specifikke møder. I BMX er der 
udmeldt behov for uddannelse af flere kommissærer. Dialog med Kommissærudvalget er i gang. Generelt 
er BMX i en god udvikling med mange løb i løbet af sæsonen.  
 
Organisationsstruktur. Vores nye klubstruktur er kommet godt i gang. Flere og flere klubber tager imod de 
muligheder og tilbud som strukturen har åbnet op for, men også flere og flere tager ansvar for fælleskabet 
og arrangerer cykleløb. Det er naturligvis et stort skridt at tage hul på en ny klubstruktur, og løbende vil der 
opstå behov for tilretninger. Men i begge distriktsbestyrelse er der en god hands-on tilgang til at tage 
problemerne i opløbet og vende dem til praktiske løsninger samtidig med, at der arbejdes på forståelse af 
målene med den nye klubstruktur. Ved den seneste kongres (januar 2016) blev der vedtaget en ny 
distriktsstruktur. Der er gjort et godt stykke arbejde i de to distrikter med implementering af strukturen. 
Det er vores indtryk at arbejdsfordelingen og byrden er blevet fordelt og, at strukturen i begge distrikter 
har givet bedre plads til breddearbejdet, fokus på konkurrence/elitearbejdet samt mere fokus på 
overordnet ledelse af distrikterne frem for detailstyring. Med implementering af den nye distriktsstruktur 
har vi nu en organisation, som er klar til demokratisk ligeværdighed og fokus på alle sportens discipliner.  
Nordisk samarbejde 
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I regi af Nordisk Cykle Forbund er det udarbejdet en strategi og handlingsplan for samarbejdet 2016-
2020.Temaet for samarbejdet er ”Vi bliver bedre sammen”. I løbet af året er der afholdt opstartsmøde med 
de enkelte grenudvalg med henblik på at koordinere det nordiske samarbejde. Der er oprettet en fælles 
web-side www.nordiccyclingfederation.com her opfordres alle udvalg og arrangører til at offentliggøre 
arrangementer eller aktiviteter som vurderes at have en nordisk interesse.  
 
Mange flotte cykelløb 
Dansk cykelsport har igen i 2016 været initiativtagere til mange flotte cykelløb. Vores klubber laver 
aktiviteter på alle niveauer og i alle discipliner til stor glæde for vores mere end 30.000 medlemmer. Som så 
mange andre år har der også i 2016 været flagskibe, som er værd at bemærke.  
DM: vores danske mesterskaber er afholdt med stor succes i alle discipliner og i alle aldersgrupper fra børn 
til veteraner. Elitens landevejs-DM blev afholdt i Vordingborg og blev et flot cykelløb, som for anden gang i 
mange år kunne følges direkte på TV.   
PostNord Danmark Rundt: Vores arrangementsmæssige flagskib blev igen en stor succes, som igen trak 
tusindvis af tilskuere, viste flot cykelløb med et flot felt og ikke mindst med rekordflotte seer-tal på 
landsdækkende TV (DR1). Økonomisk lever løbet op til de budgetterede forventninger, men det er dog 
fortsat bestyrelsens opfattelse, at løbet har et endnu større potentiale de kommende år. Ydermere er der 
indgået ny konsulentaftale med løbets direktør.  
Banesporten: Både i Ballerup Super Arena og i Thorvald Ellegaard Arena har banesporten gode forhold, 
ligesom der i Aarhus arbejdes flittigt på at skabe gode rammer for banesporten. Næsten hele året er der 
stævner som tiltrækker et stadig større og større antal ryttere. Samtidig har DBC flere gange i løbet af året 
vist mod og dygtighed ved at arrangere løb af international dimension, bl.a. EM i Derny og EM i Pointløb.  
UCI-løb: Danmark er et lille land, men vi formår alligevel at være med i toppen af international cykelsport. I 
både cross, mtb, bane og landevej har vi haft løb på den internationale kalender. Alle jer, der yder en stor 
indsats for, at disse løb bliver en realitet, kan med god grund være stolte af indsatsen.  
 
Udfordringer men også mange positive historier  
Vores organisation har som tidligere nævnt været udfordret i 2016. Heldigvis kan vi også se tilbage på et år 
med mange gode historier for dansk cykelsport. Lad os blandt andet nævne:  
- Velgennemført PostNord Danmark Rundt med rekordstore seer-tal på DR.    
- Vi oplever fortsat kommuner ”stå i kø” for at samarbejde med Danmarks Cykle Union om store events. 
Sammen med Sport Event Denmark foregår der løbende samtaler og konkretisering af mulige fremtidige 
events. Konkret er der lavet 5 årig aftale med Billund kommune og 3 årig aftale med Guldborgsund 
kommune. Aftale med Herning kommune og Sport Event Danmark om afholdelse af EM på landevej fra den 
2. – 6. august 2017. 
- Vi oplever fortsat fremgang i medlemmer og er et af de specialforbund i DIF med størst procentuel 
fremgang.  
- Vi oplever stor medie interesse også for danske cykelløb, og der kommer mere Live TV fra UCI-løbene, 
PostNord Danmark Rundt og mere sendetid fra DM. Vi vil gerne have live-tv fra flere løb og på sigt også fra 
MTB, Cross og BMX-løb. Der arbejdes på endnu mere tv-dækning af hjemlige begivenheder i samarbejde 
med arrangørerne af UCI-løbene.   
- Vi oplever, at UCI og UEC tildeler Danmarks Cykle Union værtsskabet for store internationale 
mesterskaber med begrundelse i, at vi som nation evner at levere toparrangementer i verdensklasse – og at 
vi gør det vi siger! Senest er der ved tildeling af EM i landevej til Herning indgået i vurderingen, at vi er et 
(terror)sikkert land at arrangere løb i. Lad os alle håbe at dette fortsætter i 2017 og årene fremover.  
 
Det kommende år - 2017 
Bestyrelsen har sammen med de ansatte foretaget en række prioriteter. Der er lagt en handlingsplan for 
2017 som giver grundlag for en større økonomisk ansvarlighed og sikkerhed for gennemførsel af aktiviteter.  

http://www.nordiccyclingfederation.com/
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Det betyder også, at vi i det store hele kan fortsætte de mange positive tiltag og aktiviteter, som er i gang. 
Men der skal være en tæt økonomiopfølgning - og styring er en helt grundlæggende øvelse for, at vi kan 
sikre DCUs økonomiske mål.   
 
Tak til alle der er med til af fremme cykelsporten i Danmark 
”Hvad er det I gør i det lille land som hele tiden holder Jer helt fremme og ofte er på podiet? ”.  
Der findes næppe et præcis svar på dette spørgsmål. Men kombinationen af en masse frivillige mennesker, 
der skaber rammerne for, at vores børn og unge mennesker kan udvikle sig fra talent til verdenseliten i et 
elitært system. Et system, der i bund og grund tager udgangspunkt i en sund og holistisk tilgang til idræt, 
hvor der sikres uddannelse, et liv efter sportskarrieren og at udøveren til alle tider husker at du-er-ikke-en-
superstar-men-et-produkt-af-en-masse-mennesker-der-har-gjort-det-muligt-for-netop-dig. Dertil kommer, 
at vi selv i et lille land har et forholdsvis godt økonomisk støttesystem, som er fundamentet for, at vi som et 
verdensklasseforbund kan skabe gode betingelser for udviklingen af rytterne i de forskellige 
cykeldiscipliner. Men også det faktum, at vi i næsten alle discipliner weekend efter weekend kan deltage i 
velarrangerede cykelløb, hvor niveauet er meget højt, er en betydende faktor for succesen. I de kommende 
år kan vi antagelig fastholde vores position i forskellige discipliner ved i endnu højere grad at samarbejde 
med eksperter i Team Danmark, universitets- og forskningsmiljøerne, eksperimentere med rytternes 
kompetencer i forskellige discipliner og sidst men ikke mindst ved at studere, hvad gør de andre lande i 
verdenseliten i forhold til materiel, træningsvejledning og strukturelle forhold. 
 
Sluttelig vil vi gerne takke alle de mange, som har bidraget til den historiske succes som Danmarks Cykle 
Union har oplevet i 2016. Det gælder vores ansatte både i administrationen og den sportslige sektion, de 
mange frivillige ledere i landets cykelklubber, distrikterne og på teams. Sammen er I med til at skabe 
grundlaget for de fantastiske resultater, der opnås, og derfor er det naturligt at give vores store 
anerkendelse til alle mange mennesker, der bidrager til dansk cykelsport succes.  
 
 

Bestyrelsen 
Henrik Jess Jensen 
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Udvalgenes beretninger 

Ordensudvalget 
 

Ordensudvalget har ikke i perioden behandlet nogen sager.  
 
 
 
 

Formand 
Emilie Therese Sylow 
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Teknisk kommission 
 
TK har haft hvad vi kan betegne som et stille år. Det skal forstås som en slags ”business as usual”. 
 
Året indledes med en hel del dispensationer til forskellige klubber og teams, da ikke alle kan få leveret 
deres tøj til tiden. Dem får vi udstedt uden for mange problemer og vi har heller ikke hørt at de har givet 
anledning til problemer blandt de aktive. Tak for det. 
 
En anden tilbagevendende begivenhed er indløbet af rettelser, spørgsmål og kritik af det seneste udgivne 
regelsæt. Det er altid glædeligt at opleve at de bliver læst så gennemført som tilfældet er og til de aktive og 
ildsjælene et stort tak for at påpege de fejl, vi nu en gang kommer til at lave selv om vi da helst var dem – 
fejlene – foruden. 
 
En af årets større udfordringer – som også kommer til at række ind i 2017 – bliver at få inkluderet BMX-
disciplinen i regelsættet. Vi vil gerne byde BMX-disciplinen et hjerteligt velkommen hos DCU og vi håber at 
det vil blive til gensidig fornøjelse. Det har været og er spændende, når der kommer så stor en gruppe nye 
øjne på vores regler. Vi bliver udfordret på vores måde at gøre tingene på og det er kun godt. 
Vi har i den anledning fundet det på sin plads at foreslå en udvidelse af TK, da ingen af de nuværende 
medlemmer har nogen større indsigt i BMX. Heldigvis har Brian Schmidt takket ja til at bidrage og bliver TK 
ikke 4 medlemmer med denne kongres, så vil TK fortsat udnytte Brians viden og kendskab til sporten når 
BMX er på dagsordenen. 
 
Endelig skal lyde et par af de sædvanlige hjertesuk; 

 TK oplever fortsat at mange henvender sig med spørgsmål som vi synes at det burde klubben reelt 
have svaret på før det kom til os. Er det ikke muligt at klubberne kan gøre lidt mere ud af at 
”uddanne” deres aktive ryttere? – TK kommer meget gerne til en klubaften med et oplæg hvis ikke 
man synes man selv kan klare det. 

 Husk at hvis man skal bruge neutral dragt skal det registreres. 

 Sort er en yderst populær farve til klubtøj. Vi har rigtig mange henvendelser hvor sort er den 
overvejende farve. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at foreslå at man – næste gang en klub 
overvejer ny dragt – prøver lidt andre farver af ;-) 

Tak i øvrigt, til de mange klubber som virkelig prøver at finde en løsning når vi af og til har taget en 
snak om at en dragt skulle laves om.  

 
 
 
 
 

DCU-TK 
Ulf Herold-Jensen  
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Eliteudvalget 
Eliteudvalgets beretning dækkes gennem beretningerne fra landstrænerne.  
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Landstræner U17 og U19 Landevej 
 
Nations Cup: 
De danske Junior drenge havde ikke helt heldet med sig i årets første afdeling af Nations Cup, som er 
Juniorudgaven af Paris–Roubaix.  
Fem ud af de seks danske ryttere sad ellers med i den første gruppe med blot 30 kilometer til mål. 
Desværre var ingen af dem med, da ”toget kørte” på den berygtede pavé ”carrefour de l'arbre”. Bedste 
mand blev Andreas Kron på en 4. plads.  
Årets første sejr lod dermed vente lidt på sig. Det blev heller ikke i år til en samlet sejr i ”Fredsløbet”, men 
Rasmus Lund var dog flyvende på første etape og vandt med stor margen til nr. 2. Rasmus satte tid til på 
enkeltstarten og på den hårde bjergetape, det rakte derfor ”kun” til en samlet 5. plads.     
 
I Nations Cup etapeløbet ”Morbihan” i Frankrig tog de danske ryttere revanche.  
Efter en flot holdpræstation, formåede Jakob Egholm at vinde spurten i en udbrydergruppe, hvor han sad 
sammen med Julius Johansen. På sidste etape måtte alle mand trække i arbejdstøjet, hele holdet kørte 
rigtig flot, men den samlede sejr glippede efter at Jakob, med hovedet først, røg en i asfalten med stor 
kraft. Han gennemførte etapen, med en knækket fortand og blod sivende munden. Rasmus Lund formåede 
at vinde etapen og Jakob måtte tage til takke med andenpladsen i det samlede klassement.   
 
Få dage efter deltog Morbihan holdet i det kuperede etapeløbet TDPV i Schweiz. Julius Johansen blev nr. 3 
på prologen og det blev den eneste podieplacering i løbet til de danske ryttere. Holdet var plaget af 
sygdom. To ryttere måtte sendes hjem efter flere dage med opkast og maveonde.  
 
VM i Doha, Qatar: 
Det blev et fantastisk VM for de danske Juniorer. Mikkel Bjerg blev en flot nr. 2 på enkeltstarten og Julius 
Johansen var ikke så langt fra podiet og sluttede som nr. 4. 
 
På samlet start gik det, som de fleste nok kan huske, endnu bedre. Jakob Egholm kørte solo til mål og blev 
en fantastik flot verdensmester.    
 
 

 
 
 
 
 



  
 

14 
 

 
U17- Landsholdet:  
I år deltog U17- landsholdet i ”CRITERIUM EUROPEEN DES JEUNES” i Luxembourg. Mattias Skjelmose vandt 
flot 2. etape, som var en meget kuperet en af slagsen. Frederik Wandahl blev bedste landsholdsrytter i det 
samlede klassement, på en samlet femte plads. Det var desuden værd at bemærke at unge Robin Skivild fra 
B&U talentholdet vandt løbet samlet.  
 
Jeg vil gerne afslutte denne årsberetning med at sige tak til både de danske klubber og juniorteams, for 
deres store arbejde og indsats til gavn for talentudvikling i både U17 – U19 klassen.   
I er med til at gøre det muligt, at de danske ryttere gang på gang kan køre sig til flotte internationale 
resultater. Jeg mener dog også, at juniorteams skal stoppe op og passe på, at de ikke kommer til at gøre de 
unge ryttere en ”bjørnetjeneste” ved at give dem, så gode forhold og et meget omfattende internationalt 
løbsprogram, at det for mange rytteres vedkommende bliver et step ned, at blive U23- rytter! Det kan 
medføre manglende motivation og øge risikoen for tidlig exit fra sporten, på trods af, at rytteren besidder 
et åbenlyst talent for elitecykling.  
 
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at rose de to distrikter for, at investere ressourcer i U17–U19- 
talentudviklingen. Det gør det muligt for mig, at give U19-ryttere, der styrkemæssigt ligger uden for VM-
truppen, international erfaring på en landsholdstur, hvor de blandt andet kan stifte bekendtskab med de 
terrænmæssige udfordringer syd for den danske grænse.  
 
 
 

Henrik Simper 
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Landstræner U23 herre landevej 
 
At skulle overtage det danske U23 landshold efter Morten Bennekou og 2015 sæsonen var - udover at være 
et stort privilegium - også en kæmpe udfordring. Bennekou havde inden sin aftrædelse udtaget den 12 
mand store U23 landsholdstrup, som jeg havde fornøjelsen af at møde første gang i december 2015 og 
siden på den traditionsrige Lanzarote-træningslejr i januar 2016. Truppen var godt sammensat af både 
uprøvede og mere erfarende ryttere, hvoraf fire havde været bærende kræfter i 2015-successen. Derfor var 
der grund til stor optimisme da vi indledte landsholdets løbsaktiviteter i Nations Cuppen GentWewelgem 
sidst i marts måned. Med sejr til Mads Pedersen fik vi en drømmestart på sæsonen. 
I Flandern Rundt og ZLM Tour kostede to punkteringer og styrt til Mads Pedersen topresultaterne, men et 
kæmpe lyspunkt var sejren til Andreas Stokbro på sidste etape i Holland. Det var et meget flot og 
perspektivrigt resultat af Stokbro i sit første U23 år.  
 
Den næste opgave, Fredsløbet i Tjekkiet, blev ofret i budgetomlægningerne i maj måned. Det lykkedes 
heldigvis at få turen løftet af kontinentalholdene ColoQuick Cult, Giant Scatto og Riwal. Fantastisk at opleve 
så stor samarbejdsvilje og fællesskab om at få rytterne afsted. Resultaterne i Tjekkiet blev beskedne, men 
jeg opfatter stadig turen som en stor succes grundet omstændighederne.  
 
Et af sæsonens højdepunkter var PostNord Danmark Rundt. Med Magnus Cort og Søren Kragh i spidsen 
stillede det danske landshold til start med rigtig gode muligheder for at blande sig, og alle forventning blev 
indfriet. Magnus Cort vandt 2. etape, kørte stærkt i Vejle, holdt stand på enkeltstarten og endte på løbets 
samlede 2. plads. Resten af holdet leverede en stor indsats og et imponerende sammenhold løbet igennem.  
 
Tour de l’Avenir sidst i august var sæsonens resultatmæssige lavpunkt. Selvom målsætningen var sat 
ganske moderat i forhold til 2015-resultaterne, blev den på ingen måde indfriet. Til gengæld var det absolut 
det løb i sæsonen, hvor jeg og rytterne lærte mest. Dermed var ikke en fiasko set i udviklingsperspektiv, og 
jeg ser allerede frem til næste års udgave. 
 
Verdensmesterskaberne i Doha, Qatar var sæsonens sidste opgave. Resultatmæssigt var det ikke U23-
kategorien, der gjorde sig bemærket. Mads Würtz kunne ikke holde målsætningen om medalje på en meget 
varm enkeltstart. I linjeløbet lykkedes det os ikke, at køre det cykelløb vi havde planlagt, og i spurten havde 
Mads Pedersen ikke heldet med sig. Lyspunktet for U23’erne var en flot og løfterig 5.plads til Kasper 
Asgreen på enkeltstarten. Overordnet var VM dog en utrolig oplevelse for mig og resten af den danske 
delegation. Det var et historisk godt VM og fantastisk at være en del af. 
 
 
 

Anders Lund 
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Landstræner herre bane 

Den første vigtige konkurrence i 2016 var World Cup i Hong Kong i januar, hvor vi stillede til start i 4000m 
holdløb for herrer og Omnium for både herrer og damer. 
I holdløbet valgte vi at stille med et ungt hold da vi allerede havde klaret kvalifikationen til OL og vi derfor 
gerne ville spare nogle af de ældre frem i mod VM og samtidig give de unge chancen for at få noget 
international erfaring. Placeringsmæssigt blev det til en 2. plads med en bedste tid undervejs på 3:59,1, 
hvilket var et rigtig flot resultat når man tænker på hvor ungt holdet var. Holdet bestod af Casper Pedersen, 
Rasmus Lund, Frederik Rodenberg og Niklas Larsen. 
I Omnium valgte vi at stille op med Lasse Norman, da vi håbede at han med en topplacering kunne sikre 
kvalifikationen til OL i den disciplin. Dette lykkedes uden større problemer, da Lasse blev en flot nummer 2, 
hvilket var et fint resultat når man tænker på han ikke var i super form på dette tidspunkt. 
I Omnium for damer blev Amalie Dideriksen nummer 14, hvilket var en smule under hvad hun kan præstere 
på hendes topniveau, men hun var også uheldig med et styrt undervejs. 
 
Til VM i London i starten af marts stillede Danmark til start i 4000 m Holdløb, Omnium, Parløb og Omnium 
for damer.  
I holdløbet blev det til en bronzemedalje med den bedste tid undervejs på 3:54,9, hvilket var en klar ny 
dansk rekord. Holdet bestod af Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Lasse Norman, Casper Folsach og 
Rasmus Quaade. Frem mod VM havde vi afprøvet en del af de ting som vi ville gøre frem mod OL senere på 
året, så det var meget vigtigt med et godt resultat i vores kernedisciplin. 
I Omnium blev Lasse Norman en noget skuffende nummer 5. Lasse havde sat næsen op efter at prøve at 
blive verdensmester, men det var han et stykke fra. Dels lavede han nogle taktiske fejl i nogle af samlet-
startdisciplinerne, men derudover var han også træt efter holdløbene som havde været kørt de to 
foregående dage. 
Jesper Mørkøv og Alex Rasmussen blev nummer 12 i Parløb efter et løb, hvor de fysisk var et godt stykke 
efter de bedste par. 
Amalie Dideriksen blev nummer 10 i Omnium for damer, hvilket betød at hun kvalificerede sig til 
sommerens OL. Hun kunne måske have opnået en bedre placering, hvis hun havde taget nogle flere 
chancer i det afsluttende pointløb, men det gjorde hun ikke da det vigtigste var at den olympiske 
kvalifikation ikke glippede. 
 
Ved årets højdepunkt, OL i Rio, lykkedes det til fulde at opnå de målsætninger som vi havde arbejdet efter 
de seneste 4 år. 
Holdet blev nummer 3 i 4000 meter holdløb med bedste tid undervejs på 3:53,5, hvilket var en ny dansk 
rekord. Undervejs i konkurrencen kørte Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Lasse Norman, Casper Folsach 
og Rasmus Quaade. Det var en præstation som vi overordnet var godt tilfredse med og det lykkedes at 
ramme det bedste niveau nogensinde til OL, hvilket selvfølgelig også var planen. 
Lasse Norman blev nummer 3 i Omnium, hvilket vi også var rigtig godt tilfredse med. Han kom som 
forsvarende mester og vi havde da også en forhåbning om at han kunne vinde igen. Men efterfølgende 
måtte vi bare erkende at Lasse tabte til to ryttere, som til OL var bedre end ham. Det er hvad der sker og 
generelt kørte Lasse fysisk på det højeste niveau han nogensinde har haft. 
Endeligt blev Amalie Dideriksen en flot nummer 5 i Omnium for damer. Det var klart det bedste hun 
nogensinde har leveret i den disciplin og man kunne virkelig se at hun fysisk havde rykket sig henover 
sommeren. 
 
Første konkurrence i denne vinters banesæson var EM i Paris. Resultatmæssig blev det et godt EM, specielt 
når man tager med i betragtningen at vi, pga. manglende økonomisk formåen, blev nødt til at lave en noget 
mangelfuld forberedelse.  
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4000 m. holdet blev nummer 5 med en bedste tid undervejs på 3:59,3. Holdet bestod af Niklas Larsen, 
Frederik Rodenberg, Casper Pedersen og Casper Folsach. 
I Omnium blev Casper Pedersen en godkendt nummer 5. Det var en ok placering, specielt fordi han 
formmæssigt stadig var i en genopbygningsfase efter en længere pause efter OL.  
De øvrige danske placeringer til EM blev som følger: 
4km indiv: Niklas Larsen nr. 7(4:22,4) & Casper Folsach nr. 9(4:22,6) 
Pointløb: Niklas Larsen nr. 1. 
Parløb: Casper Folsach & Frederik Rodenberg nr. 6. 
 
Overordnet har 2016 været et meget succesfuldt år med OL bronzemedaljerne i 4000 meter holdløb og 
Omnium som de absolutte højdepunkter. Det var meget vigtigt for den fremtidige Team Danmark støtte at 
vi leverede til OL. Derudover føler jeg at vi har fundet en god drejebog for hvorledes man peaker 
formmæssigt om sommeren, hvilket ellers er en smule anderledes end normalt, hvor de store 
banekonkurrencer ligger om vinteren.  
 
Vi har efter OL gennemført et generationsskifte for allerede nu at begynde at se frem imod OL i Tokyo i 
2020. Det betyder at Rasmus Quaade ikke længere er en del at banelandsholdet og derudover kører Lasse 
Norman og Amalie Dideriksen ikke på banelandsholdet den kommende vinter da de her vil have fuld fokus 
på deres karriere på landevejen. Det betyder at vi har mistet nogle af de største profiler på holdet, hvilket vi 
nok kan mærke på resultaterne den kommende vinter. Men vi har nu en meget ung og talentfuld trup, så 
jeg håber og tror at de vil udvikle sig betragteligt over de kommende år. Og så håbet vi også på at både 
Lasse og Amalie kommer tilbage på banelandsholdet de kommende år frem imod OL i Tokyo 2020. 
 
 

Casper Jørgensen 
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Landstræner bane U19 

2016 har været et godt år for de danske banetalenter. Med flere U19 VM medaljer og danske juniorrekorder 

viser den unge generation at fødekæden til elitebanelandsholdet er sund og stærk.  

 

Året startede med deltagelse i det hollandske stævne Interland Junior Trials i Alkmaar. Løbet køres normalt i 

på banen i Apeldoorn, men da den var under rekonstruktion, så var stævnet flyttet til Alkmaar. Det er et 

stævne som afvikles i januar måned og som flere europæiske nationer bruger til at give deres ryttere noget 

international konkurrenceerfaring i de olympiske banediscipliner. I vores paradedisciplin 4000m holdløb, blev 

det til en 2. plads efter det britiske hold. Vi kørte i tiden 4.13,45 hvilket er den hurtigste tid et dansk 

juniorhold har kørt i januar måned. Et godkendt resultat som blev fulgt op af fine resultater i stævnets mange 

andre discipliner, hvor vi endte med at vise at Danmark er en nation man godt kan begynde at regne med i 

verdenstoppen på U19 niveau fremover.  

 

Efter stævnet i Alkmaar, begyndte udtagelsesprocessen op til sæsonens store mål, som var U19 Bane VM i 

schweiziske Aigle. Med en banesamling i april og juni hvor de 10-12 bedste U19 holdløbsryttere var samlet, 

blev det kommende VM-hold fundet. Der var ryttere fra begge af landets to Banekraftcentre repræsenteret, 

og der blev sat nogle træningstider som ikke er set før på juniorniveau. Det endelige VM-hold kom også til at 

indeholde ryttere fra begge Banekraftcentre, hvilket lover godt for håbet om at få mere af Fyn og Jylland 

med ind i banesporten, både som helhed men også på landsholdsniveau.  

 

Til U19 VM i Aigle blev de nye danske OL cykler fra Argon 18 for første gang prøvet af i konkurrence, og med 

succes. Sølvmedaljer i holdløbet i ny dansk juniorrekord på 4.03,04 med et hold bestående af tre 1. års 

juniorryttere samt en enkelt 2. års. I Omnium for herre kom der også metal i hus i form af bronze og den 

sidste medalje fik vi kørt ind var i 3000m individuelt forfølgelsesløb, ligeledes i ny dansk juniorrekord i 

3.14,53. Derudover var der to 4. pladser damernes pointløb og herrernes parløb. Det sidste resultat er 

interessant da UCI har meldt ud at man vil gå efter at få genindført parløb på det olympiske program 

allerede til 2020 i Tokyo. 

 

Landsholdsåret for de danske U19 ryttere sluttede i november på en banesamling i Ballerup, hvor tre ryttere 

fra U19 VM holdet var inviteret med. Samlingen havde til formål at introducere dem til det hold som de 

forhåbentlig bliver en del af inden længe. Samtidig fik de muligheden for at se hvilken niveauforskel der er 

på U19 og elite, så de får en realistisk idé om hvad det er der sættes af fysiske krav for at være med på 

højeste internationale eliteniveau.  

 

Alt i alt har 2016 været en stor succes. Resultatmæssigt den største til dato, men endnu vigtigere er det at en 

stor del af vores unge talenter har fået en masse erfaring gennem Banekraftcentrene, 

juniorlandsholdssamlingerne og vores internationale konkurrencedeltagelse. Erfaringerne fra disse 

begivenheder er med til at løfte alle rytteres niveau som har været med, både dem der klarede cuttet til VM, 

men også dem som var en del af processen, men ikke kom med. De har alle fået værdifuld viden med sig 

omkring hvilke krav der sættes til cykelryttere/talenter af international klasse.  

 

Banesporten har vist at den er et godt værktøj til udvikling af succesfulde cykelryttere, og det er et arbejde 

som jeg ser meget frem til at arbejde videre med i 2017.  

 

 
Thomas Holmgård Dalsted 
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Landstræner dame  
 
2016 has been a step stone year for the elite Danish women cycling! 

 

All along the year, the girls have been progressing all around in every races they were participating. We 

participate to with the colors of the national team to Energiwacht in April, Gracia Orlova in May and BeNe 

Ladies Tour in July. The juniors did Om Loop Van Borsele in April and Abstatdt in June in Composite team 

with Sweden. Gracia Orlova Tour brought home a stage victory (Pernille Mathiesen), 2 podiums (Marie 

Vilmann and Pernille Mathiesen), the Mountains and points jerseys (Cecilie) and a 6th place at the GC (Marie). 

This gave a terrible boost of confidence to the girls. After a good BeNe ladies Tour from all the National 

team, Cecilie pulled off a silver medal at EM in September in the road race for U23. This led her to be part of 

VM selection with Julie Leth and their leader Amalie Dideriksen where she made history in Doha with gold. 

Actually, we can say the team did! What they showed during VM will lead the way to Danish women cycling 

for a long time. It was inspirational to everyone, especially to the young riders who are eager to reach this 

level in their future career. 

 

The Juniors:  

On the junior side, Emma Norsgaard has shown a consistent progression as well, earning at her young age 

the title of Danish champion in Elite category and a 6th place at VM in the road race. Simone Eg did a 

fantastic season too, with two top 10 at VM in the time trial and the road race. Unfortunately, she retired 

from cycling few weeks after VM for personal reason. This is a big loss for Danish women cycling. Simone is a 

talented rider and we can just hope she will come back to cycling after a break.  

 

 
 

We ended up the season with a training camp on the track of Odense, with the main elites and juniors riders 

from road, cross, MTB, BMX and track. (We had 22 riders present). Besides ending the season on a good 

tone, this camp had as objective to create an awareness toward the benefice of track riding and to work 

across disciplines.   

 

Conclusion:  

What I take from 2016 is a great step up from the elite category. The team spirit is there and 10 riders have 

now a place in UCI teams. This is a tremendous progress. It should help Denmark to get more UCI points in 
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Nation ranking in the next few years, important to OL qualifications. The objective still to increase the density 

of the women peloton though and 2017 will put more focus on the young categories and juniors. Also 2017 

will also put an extra focus on developing the track for women juniors and elite categories, with the arrival of 

the Madison to the world championships and hopefully to OL in Tokyo.  

EM is in Denmark and will be a big objective for the juniors, U23 and elites women riders. We also hope to be 

able to defend Amalie´s title in Bergen by end September.  

Many good things to look forward to in 2017 

 

 

 
 
 

Catherine Marsal 
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Landstræner, MTB 
 
Det Team Danmark støttede MTB projekt, hvis store mål var at få kvalificeret ryttere til OL – lykkedes til fulde. 

2016 var året hvor MTB atter var til OL efter 8 års pause, vi kvalificerede en dame og en herre plads. 

Kvalifikationen af herrepladsen er en præstation i sig selv, gennemsnitsalderen på de 3 ryttere, der tæller 

med er under 20 år – så fremtiden tegner lys.  Projektet udløb i 2016 - Jeg vil gerne her takke Team Danmark 

for deres støtte både økonomisk og ikke mindst ekspert bistand. 

 

 

 
Det danske OL hold – med gæstestjerne. 

 

Sæsonen 2016 har været meget atypisk idet både EM og VM blev afholdt i første halvdel af hensyn til OL.  

Landsholdsaktiviteterne startede derfor tidligt i februar med 3 ugers træningslejr og konkurrencer i 

Grækenland. Siden gik det slag i slag, med mange flotte præstationer og resultater. Her skal kort fremhæves 

de største: 

Annika Langvad blev efter en rigtig flot forårssæson med 2 World Cup sejre og en 2 plads til EM, den første 

danske kvindelige Verdensmester i MTB. I Nové Mesto vandt hun foran 20.000 tilskuere VM i overlegen stil – 

hun havde kontrol over løbet fra start til mål. Hendes VM satte uden tvivl forventningerne til OL op, fra at 

have været en outsider blev hun nu udråbt til medalje kandidat – en hård forårssæson og kampen for at 

bevare den samlede første plads i World Cuppen, betød desværre at hun ikke helt kørte op til det niveau hun 

har. 
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Simon Andreassen kørte sig til den anden OL plads som den yngste OL deltager i MTB nogensinde. Som 

første års senior var strategien, at han skulle have så mange UCI point som muligt tidligt i sæsonen. Dels til 

OL kvalifikationen men primært for at kunne starte forrest til World cup og Mesterskaber. Dette lykkedes til 

fulde han er nu nr. 1 i U23 og i top 20 på verdensranglisten.  Han blev samlet nr. 4 i U23 World cuppen 

selvom han sprang 2 afdelinger over – 2 anden pladser blev det til. OL blev resultatmæssigt ikke helt hvad 

han har potentiale til – men der blev sat mange point ind på erfaringskontoen til Tokyo 2020. 

Sebastian Fini Carstensen har i år haft sin bedste U23 World cup sæson med en 4. plads i den første 

worldcup og en 6. plads i La Bresse. Han blev samlet nr. 9 i World cuppen. Sebastian var den rytter der kørte 

flest point ind i den Olympiske kvalifikation og var dermed afgørende for at vi den første mandlige rytter 

siden 2008 til OL. Sebastian starter 2017 som nr. 3 på U23 ranglisten. 

Malene Degn havde en mellemsæson, hvor skolen fik lov til at fylde lidt mere – men det afholdt hende ikke 

fra at køre endnu en flot VM placering hjem, hun blev nr. 5. Malene har endnu 2 år tilbage i U23 så mon ikke 

der venter en podieplads. 

Caroline Bohé fik en flot start på junior tiden med en 3 plads til EM i Sverige og en 13 plads til VM.  

Ungdoms EM vi havde 34 deltagere i Graz – det største antal nogensinde. Der er ingen tvivl om det er 

fremtidens MTB stjerner vi ser til EM. Med 400 deltagere i 4 klasser er kampen om topplaceringerne stor, vi 

havde ryttere i top 10 i alle klasser.  Alexander Young Andersen var med sejre alle dage helt suveræn 

Europamester i U17 – han bliver spændende at følge 

Det har igen været et fantastisk år at være MTB landstræner, potentialet i dansk MTB er enormt og der bliver 

virkeligt gjort et stort arbejde med talenterne ude i klubberne. MTB Talent samlingerne tiltrækker 90 drenge 

og piger fra U15 og op. Der har været 4 samlinger i 2016. Bredden og niveauet i ungdomsklasserne er aldrig 

set bedre. Eneste malurt i bægret er at vi måtte stoppe alle landsholds aktiviteter efter VM i juli, efter 

nedskæringer i budgettet. Som Landstræner har det bestemt ikke været tilfredsstillende ikke at kunne gøre 

det der skal til.  

 
 

      Mads Bødker 
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Baneudvalget 
 
Med ikke blot én, men hele to OL-medaljer til banerytterne ved De Olympiske Lege i Rio, så må man sige at 

sæsonen 2016 var en succes. Og når man ud over dette tilføjer alle de øvrige internationale mesterskaber og 

medaljer vundet af unge og talentfulde ryttere, så ser fremtiden for banesporten lys ud. 

Og gør den så også det? 

 

Hvis ikke vi alle sørger for at der stadig er en ”fødekæde” til landsholdene ved at give sub-eliten nogle 

forhold, der gør at de stadig synes det er sjovt at beskæftige sig med banen, så forsvinder talenterne ud på 

landevejen eller holder op. 

Heldigvis er der på de 3 danske baner stor fokus netop på sub-eliten og der laves masser af stævner for disse 

ryttere. 

 

Også Baneudvalget er opmærksomme på at en stor del af deres budget skal gå til netop opgaver, hvor sub-

eliten er involveret. Derfor er det selvfølgelig også trist at blive skåret ned år efter år økonomisk. 

  

Udvalget har i årets løb afholdt i alt to møder og begge møder er blevet afholdt med deltagelse af 

landstrænerne og i en positiv og samarbejdsvillig stemning – og det har været dejligt for mig at se de 3 

baner og DCU’s trænerstab samarbejde om et godt resultat – og en god løbskalender, hvor vi på hjemlig 

grund også kan vise vores landsholdsryttere frem til de lokale stævner. 

 

Vi ved jo alle at de 3 baner har vidt forskellige budgetter og muligheder for at lave stævner og aktiviteter, 

men på trods af dette har der været et højt løbs- og træningsaktivitetsniveau på banerne. 

 

Århusbanen laver mange stævner i løbet af sommeren – og Berling, Johannes og Co. kæmper en brav kamp 

med landevejen om at få ryttere til start – men de gør det godt og deres løbs dage er OK besøgt. 

 

Odense har godt fat i skolerne og de kommende unge talenter, så “fødekæden” skulle gerne kunne holdes 

ved lige efter alle de store ryttere klubben igennem de sidste 10-15 år har produceret til landsholdene. En 

stor arbejdskræft bag dette projekt er Allan Poulsen, der fortjent blev belønnet med prisen som Årets Fighter 

ved Danish Bike Award i november.  

Også Claus Rasmussen arbejder utrætteligt for rytterne på Odensebanen – og et må man give Claus: Han 

kæmper for sine og Odenses holdninger! Det mærker vi selvfølgelig også i Baneudvalget – og ofte er hans 

holdninger i tråd med resten af udvalget, så meningsudvekslingerne ikke behøver at blive så skarpe     

 

Banen i Ballerup kører som sædvanlig på højtryk med flere store stævner, hvor både de hjemlige eliteryttere 

og udenlandske topryttere er til start. Det, sammen med en kæmpe rytterskare der træner hver dag på banen 

i vinterhalvåret, gør DBC til den stærke faktor i dansk banesport. 

 

Både Ballerup og Odense er kraftcentre i banecykling, så de får økonomisk hjælp til deres daglige trænere og 

i imellem besøg af landstrænerne, hvilket gerne skulle smitte af på niveauet og udviklingen af den lokale 

træning. 

 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke mine udvalgskolleger for deres store og positive arbejde i både 

udvalget og på deres respektive baner, samt en tak til landstrænergruppen for god sparring bl.a. omkring 

stævnedatoer og træningssamlinger.  

 
På udvalgets vegne 

Dan Frost 
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Masterudvalget 
 
Endnu et år er gået, endnu et år, hvor der er kørt mange gode cykelløb, på såvel bane som landevej. Endnu et 

år hvor rigtig mange klubber, har stået for gode arrangementer. 

På kongressen i januar blev det vedtaget, at udvalget ændrede navn fra veteranudvalg til masterudvalg. 

Licenserne havde allerede skiftet navn, så det var naturligt, at udvalget hed samme. 

 

Udvalget havde søgt, og efter vores mening fået godkendt regelændringer i H og D klasserne, nedlæggelse 

af klasse H 30. Vi mener det har været en succes i herrerne. Nedlæggelse af D 30 og D 45, og oprettelse af en 

ny klasse D 40. Det var vores mening, at damer mellem 30 og 39 kunne køre i de eksisterende dameklasser B 

og A. Her var vi ikke enige. Dette gav anledning til protest fra damerne. Udvalget ville ikke godkende 

nedlæggelse af D 30. Dette udløste en del skriveri frem og tilbage, mellem at de to udvalg, og DCU. 

Resultatet endte med, at DCU’s bestyrelse gav damerne medhold. Hvilket vi ikke var tilfredse med, men 

accepterede. 

 

DM master blev kørt i Sønderjylland, et fint arrangement, og rimelig deltagelse. 

Man fristes til at sige som sædvanlig var der ”rod” i tilmeldingerne, da det er et årgangs løb, og ikke 

nødvendigvis den klasse, der køres i til daglig. 

 

Vi havde i vores aktivitets budget for 2016 søgt om 15000. kr. til hjælp til verdensmesterskaberne på 

landevej. Desværre bevilligede DCU bestyrelsen 0, kr. så her kunne vi altså ikke hjælpe økonomisk. 

Kun få ryttere tog afsted. 

 

Ligeledes var det med Nordisk Mesterskab, her havde vi ikke søgt økonomisk hjælp, men 28 ryttere tog turen 

til Sverige. Løbene blev fine, rytterne kom hjem med 4 guldmedaljer 3 sølv og 3 bronze og holdet fik bronze. 

Der var lidt problemer med tilmeldingerne, og flere måtte bo optil 100 km fra ruterne. 

Der har senere været møde i Randers, hvor mesterskaberne skal køres i 2017. Her kunne Bjarne Olsen 

præsenterer ruterne, som ser spændene ud. På mødet deltog b.la. Formanden for Nordisk Cykelforbund, og 

for DCU Henrik Jess Jensen. På mødet blev der lagt pres på lidt bedre økonomi, da der ønskes et bredere 

samarbejde, og på sigt få de baltiske lande samt Island med i samarbejdet. 

 

DM på bane blev delt mellem Ballerup DBC, og Odense. 

DM omnium og parløb blev afholdt af DBC. Kørt efter de nye internationale regler i begge discipliner. Flot 

stævne, pæn deltagelse, men som på lægterne var der plads til mange flere. Flot stævne af DBC, som vi hjalp 

med lidt økonomisk støtte. Der var lidt problemer omkring propositionerne, hvilke regler skulle der køres 

efter, så vi håber det ser bedre ud i 17. Det er jo altid spændene, når der indføres nye regler- discipliner. 

Nogle syntes det er alletiders, andre det modsatte. Der har været lidt debat på Facebook, som vi har studeret. 

 

DM i sprint køres i januar i Odense, så i skrivende stund, held og lykke både til ryttere og ledelse. 

 

VM på bane blev som de foregående år kørt i Manchester. 

Ti personer deltog, og kom igen hjem med meget flotte resultater, man fristes til at sige som sædvanlig. 

DCU havde på vore budget givet støtte, så vi kunne hjælpe med et tilskud på 1000 kr. pr deltager, en hjælp 

som alle takkede for. 
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Desværre må jeg sige, der har været interne problemer i udvalget. Det har ikke været muligt at mødes, heller 

ikke med Torben Kristensen vores repræsentant i DCU’s bestyrelse. Udvalget består af Henrik Zachariassen 

der er valgt fra Sjælland, og Svend Erik Hansen fra Jylland Fyn samt undertegnede. 

 

Uden stor hjælp fra DCU’s kontor, syntes jeg det ville have været svært, at få det til at ”køre”, så herfra stor 

tak. 

 

 
På udvalgets vegne,  

Erik Steen Jørgensen, Formand 
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Dameudvalget 
 
Mere gang i kvindecyklingen 

Det har været endnu et godt år i Dameudvalget. Udvalget fik tilgang af et par nye medlemmer, Michelle 

Vingegaard Rasmussen samt Rikke Bak Dalgaard. Selvom vi har haft svært ved at mødes fysisk, idet vi 

geografisk er meget spredt over hele Danmark, ja så holder vi en fin kontakt via mail samt Messenger. 

Der er en god stemning i udvalget – og vi er alle villige til at fortsætte og bidrage med det vi kan. 

I det efterfølgende vil vi kort skitsere noget af det, vi har brugt tiden på i året 2016. 

 

EM deltagelse med egen betaling 

Uafhængig af DCU’s økonomi ansøgte Dameudvalget allerede i april 2016 om muligheden for at elite samt 

junior ryttere kunne deltager i årets EM mod egenbetaling.  

Det gjorde vi på baggrund af henvendelser fra flere ryttere, der ønskede muligheden for at få mere 

international erfaring. 

EM er traditionelt ikke et løb, der som standard ikke har været på ”kalenderen” for et dansk landshold, hvilket 

også var baggrunden for ansøgningen. 

Efter accept fra DCU’s bestyrelse blev muligheden slået op Facebook KVINDECYKLING samt på DCU’s 

hjemmeside. Interesserede ryttere indsendte en motiveret ansøgning, og Catherine Marsal udtog på 

baggrund af disse ansøgninger ryttere til deltagelse i klasserne junior, U23 samt elite. 

Ryttere og familierne var selv ansvarlige for at arrangere turen – og Allan Eg, der også deltog i turen i 

egenskab af forældre, påtog sig også rollen som koordinator. 

Det var en god oplevelse for deltagerne – og godt at få flere ryttere ud og høste mesterskabserfaring. Og 

sidst men ikke mindst så fik Danmark, ved Cecilie Uttrup en flot sølvmedalje i U23 klassen.  

 

PostNord Ladies Kriterium 

PostNord Ladies Kriterium en del af årets PostNord Danmark Rundt blev afviklet på en solfyldt rute i 

Sønderborg. 

 

Dette var den første udgave af løbet, arrangeret med stor støtte af PostNord, der også sikrede rekordstore 

præmiesummer på niveau med herrernes. 

 

Rammerne i Sønderborg var perfekte - flot opsætning af den lokale cykelklub. De mange fremmødte 

tilskuere skabte en god stemning. Dameudvalget bistod omkring tilmelding til løbet, information om dette 

samt kontakt til udenlandske teams og ryttere. Derudover var vi tilstede på løbs dagen omkring indskrivning, 

nummerudlevering mv. 

 

De kvindelige ryttere sørgede for et spændende og hårdt løb, hvor det blev hollandske Ninna Kessler, 

Lensworld - Zannata der løb med den samlede sejr foran Camilla Møllebro Pedersen, BMS Birn og Susanne 

Andersen, Stavanger SK. 

 

Dameudvalget håber på fortsat godt samarbejde i fremtiden, selvom vi naturligvis gerne ser, at datoer for 

løbet kan annonceres samtidig med herrernes PostNord Danmark Rundt. Dette så kvinderne også kan få en 

god omtale – og så der er bedre mulighed for at tiltrække ryttere på internationalt niveau.  
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Udvalgte dameløb  

Igen i år har Dameudvalget fokuseret på at tiltrække ryttere til Marcello Bergamo Cuppen, der afvikles i 

pinsen.  

Til dette løb har vi haft fokus på selve setup omkring løbet. Servicebiler, præmier, overnatningsmuligheder 

samt kontakt til udenlandske ryttere.  

Vi har været rigtig glade for arrangørernes opbakning særligt omkring præmiebeløbene, således at der på 

dette punkt er ligestilling. 

Vi håber dette fastholdes for den kommende sæson, således at vi igen i Dameudvalget kan være med til at 

gøre god reklame for arrangementet og på denne måned tiltrække flest mulige rytter fra både ind- og 

udland. 

Dameudvalget er ligeledes tilstede under alle løbene – og bruger dagene på at få talt med så mange ryttere 

som muligt. Dette for at have en god kontakt med ”hvad der rører sig”. 

 

Samarbejde med landstræner samt kvindeprojektet 

Siden marts 2015 har Catherine Marsal været ansat som projektkoordinator for et 3-årigt projekt omkring 

kvindecykling. Dameudvalget har oplevet et godt samarbejde med Catherine både omkring særlige 

aktiviteter for rytterne og omkring de daglige opgaver. 

I januar måned deltog Dameudvalget i møde med det Advisory board, der blev nedsat i forbindelse med 

projektet. Næste møde er planlagt til 21. december – hvor vi ligeledes vil deltage. 

 

Igen i år har Catherine Marsal afholdt en damesamling. Denne gang var det en weekend i Odense, med 

banetræning og socialt samvær. Rikke Bak Dalgaard deltog på samlingen som aktiv rytter.  

Det har været en privilegeret oplevelse at følge, hvordan Marsal brænder for sporten, og dejligt at se hvor 

positivt de danske ryttere har modtaget hende. Der er rigtig mange talentfulde ryttere blandt de danske 

piger og damer, og der er optimisme at spore hos Marsal når hun taler om fremtiden for dansk 

kvindecykling. 

Vi taler rytternes sag og sparrer gerne med interessenter 

I løbet af året har vi behandlet de henvendelser, som vi har modtaget dels fra andre udvalg og dels fra DCU.  
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Af særlige områder kan nævnes ændringsforslag omkring dameklasserne D30 og D45 samt ligestilling af 

præmiesum mellem elite mænd og kvinder i distrikt Jylland. (Dette er på plads for distrikt Sjælland) 

Endvidere har Dameudvalget også kontaktet DCU omkring manglende ”laurbærkrans” til den kvindelige 

Danmarksmester (Der var krans til herre elite). 

 

Kontakt til ryttere  

I løbet af sæsonen bruger vi også vores tid på henvendelser omkring placering af dameryttere i klasse A og 

B. Grundet den smalle mængde af dameryttere er det nemlig ikke muligt alene at placere ryttere i klasserne 

på baggrund af indkørte point.   

I de to klasser skal der rummes alt lige fra tidligere verdensmestre, udenlandsprofessionelle ryttere, 

klubryttere samt seriøse motionsryttere, og dette ligeledes på tværs af flere generationer.  

Det er ikke altid muligt at tilfredsstille alle, men vi forsøger at holde balancen og få truffet afgørelser, der 

tilgodeser både bredden og eliten i sporten, under hensyntagen til at vi gerne vil beholde alle i sporten.  

Endelig får vi henvendelser fra nye ryttere fra både ind- og udland. Vi forsøger at henvise til relevante 

klubber, og finder hvis det er muligt en kontaktperson blandt aktive i sporten. 

Vi er glade for disse kontakter – og opfordrer til alle tider både ryttere og sportslige ledere til at kontakte os 

– enten når vi er ude til cykelløb eller via vores mail – oplysninger findes på DCU’s hjemmeside. 

Facebook side  

Facebook siden KVINDECYKLING, er oprettet af Dameudvalget og administreres af os. Den er oprettet i 2015 

og har over 1.300 følgere på tværs af geografi og alder. Vi bruger siden til at fortælle om særlige resultater 

inden for kvindecyklingen og til at omtale særlige arrangementer. Vi forsøger at dække på tværs af 

sportsgrenene, men har haft mest fokus på landevejen, idet det er her vi føler at det har manglet mest.  

Vi har haft mange gode tilbagemeldinger på Facebooksiden – og selvom den har været ramt af en mindre 

pause her sidst på året, så vil den blive genoptaget i det nye år. 

 

Pigesamling 

Gennem afholdelsen af pige camps, der arrangeres af frivillige på begge sider af sundet, forsøges de helt 

unge piger fastholdt i sporten.  

Her i november blev der afholdt camp på Amager – og i starten af det nye år afholdes der igen camp i 

Esbjerg. 

 

 
 

Dameudvalget støtter disse camp med et mindre tilskud – og vi forsøger også at kigge forbi. 
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Landstræner Catherine Marsal benytter disse camps til at møde de unge ryttere. Hun træner med de ældste 

af deltagerne og forsøger elles at observere alle pigerne, og se dem fungere socialt. På denne tid af året er 

det jo ikke løbsformen der skal testes – men alene relationer der skal skabes. 

 

I Dameudvalget vurderer vi disse camps som særdeles relevante i arbejdet med at sikrer bredden og 

fastholde og tiltrække ryttere. Pigerne skaber relationer på tværs af klubber og geografi – og dette kan være 

vigtigt i en sport, hvor der ikke er mange ”klubkammerater”. 

 

 

Fremtiden  

Dameudvalget ser lyst på fremtiden. Vi mærker en stigende interesse for kvindecykling – og flere klubber 

melder om flere unge piger blandt deres ryttere. 

 

Tak for ordet. 

 

 
 

 

Dameudvalget 
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Børne- og ungdomsudvalget 
Så er vores første år som nyt udvalg overstået. Det har været et meget lærerigt år med store og små 

udfordringer. 

Vi startede året med at lave en struktur i udvalget, der skulle være med til at gøre det arbejde vi lavede mere 

åbent og synligt.  

En anden ting, som vi valgte at ligge stor vægt på, var kommunikationen med udvalget. Når man skriver en 

mail eller på anden måde prøver at komme i forbindelse med os, så må der max. gå 24 timer, inden man har 

et svar. Ikke et fyldestgørende svar, men en bekræftelse på at f.eks. mailen er modtaget, og man forventer at 

komme med et svar om X antal dage.  

 

Den første rigtig store udfordring og prøve på, hvad det vil sige at være udvalg for BU og deres forældre, var 

Hold DM i Nykøbing Sjælland. Der var kommet nye regler til stævnet, der skulle tilgodese alle de ryttere, der 

havde svært ved at finde et hold, eller ikke havde nok medryttere i klubben til at lave et. 

Det gav lidt debat og skriveri frem og tilbage med hovedsaligt forældre, der naturligvis ville deres unger det 

bedste, men det var ikke det hele, der kunne lade sig gøre, hvilket gjorde at retorikken til tider, var lidt hård.   

Vi havde et meget tæt samarbejde med Jens Kasler fra DCU, hvilket betød at vi kom til at stå som en helhed, 

og der blev ikke besluttet mange ting omkring BU, uden at vi lige havde konfereret det. Det var et rigtig godt 

samarbejde. Tak for det, Jens.  

 

Det næste DM, der skulle afholdes for BU, var DM på landevej. Det blev kørt i området omkring Herning. 

Det var et meget flot DM, som alle stadig snakker meget positivt om. Det var flot planlagt, indeholdt gode 

ruter og der var en rigtig god stemning i området.  

Kim Fonnebech fra Herning Cykle Klub havde gjort et meget flot stykke arbejde, og taget i betragtning af at 

det var det første løb han havde lavet, kan vi kun glæde os til næste gang han arrangerer noget.  

Tak Kim for din indsats der.  

Næste år skal DM køres i Ringsted, og vi ser frem til at komme til Sjælland og køre.  

 

Omkring banen, set fra B&U, er der i år taget hul på at få lavet en holdbar løsning fremadrettet omkring den 

evige kalendergymnastik, der altid er i forbindelse med B&U DM, distrikternes træningslejre og 6 dages løbet 

samt vinterferie. Ofte kolliderer flere af disse arrangementer på grund af manglende koordinering. Det er 

lykkes at få begge distrikter til at fastlægge sig på 2. weekend i marts. Derved vil dette frigøre 1. weekend i 

marts til afholdelse af B&U DM Omnium gældende fra 2018, da Ballerup Super Arena er udfordret i 2017 

pga. udlejning. Derfor er dato for B&U DM omnium 2017 fastlagt til d. 18-19 marts, hvilket ja er sent, men 

det er det muliges kunst. 

I forbindelse med at UCI har ændret omnium disciplinen skal B&U samt banerne have udfærdiget et forslag 

til regelændring, således at disse vil have effekt fra banesæsonen 2017/2018. Så til orientering har B&U 

anbefalet dette års arrangør at afholde B&U DM omnium, som det er afviklet de to forgangne år. 

 

I år havde vi valgt at ligge op til, at man søgte B&U om nogle penge, hvis man skulle til udlandet og køre et 

løb med et hold med ryttere fra hele landet. Det kunne også være en pige-camp man søgte penge til eller 

noget helt andet.     

Der har været to U17 hold, der har søgt penge til at komme afsted. Først søgte Bo Wacker og Thomas 

Wandahl om et tilskud til et hold, der skulle til Østrig og køre. Det var et hårdt løb, men samtidig havde det 

været en kæmpe succes.  

På Sjælland har de opnået meget gode erfaringer med pige-camp for U11 til og med dame Junior, i år var 

der 15 procent flere piger i forhold til sidste års pige-camp. Derfor arbejder begge distrikter for en ny drenge 

camp for U11 & U13 drenge. Her søger vi en klub på Sjælland, som kunne tænke sig at være den første vært 

for sådan et arrangement, gerne i vintersæsonen. Formålet med denne camp er at give rytterne en bedre 

start i sporten og lære andre ryttere at kende hurtigere, således at de bliver i vores sport og giver det gode 

indtryk videre til andre potentielle ryttere. 
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På Amager valgte man at lave pige camp, hvor der deltog rigtig mange piger. Det er et af de store punkter 

på vores budget, hvilket vi naturligvis også valgte at støtte. De fik et tilskud på 7000 kr. Campen er med til at 

fastholde rigtig mange piger i sporten og samtidig er det med til at vi får tilgang af piger, hvilket vi har 

meget brug for. Det ville være en kæmpe succes, hvis vi på sigt kunne være med til at skabe et pigeflet der 

var så stort at det blev et rent pige felt der havde en størrelse der var sjovt at køre i. 

 

Det næste hold, der søgte var et rent U16 hold, der skulle til Luxembourg og køre. De kørte samtidig med 

Henrik Simpers ”rigtige” landshold. Ligesom i Østrig blev det en succes for dette hold, da de vandt samlet, 

ungdomskonkurrencen og blev 2 i bakketrøjen.  

Begge disse hold fik et tilskud på 5000 kr. således, at brugerbetalingen for rytterne kunne holdes nede på et 

niveau, hvor alle kunne være med.  

 

 
 

I Jylland har Tonny Breiner valgt at træde tilbage, som formand for B&U i Jylland / Fyn. I stedet for Tonny, 

blev Kim Skivild valgt som formand. Vi vil gerne takke Tonny for hans arbejde for børn og unge i 

cykelsporten og samtidig byde Kim velkommen. Vi glæder os meget til at arbejde sammen med ham. 

 

Vi har som ”nyt” udvalg, haft brug for at spørge folk til råds om flere ting, og her har Henrik Simper været en 

stor hjælp, han er altid frisk på at komme med hans holdning til ting og argumenterer for og i mod noget af 

det vi snakker om. Det skal han have tak for.  

 

Et nyt spændende cykel år venter, og vi er helt sikre på at det bliver et rigtig godt år med masser af gode løb, 

masser af udfordringer og sjov og glæde. 

 

Godt nytår til jer alle. 

 
Formand for B&U 
Henrik Fenneberg 
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MTB udvalget 

 
Løbskalenderen 2016 var fyldt af gode løb.  

SRAM ligaen har igen i år budt på 5 løb alle afviklet med et højt niveau, alle UCI’s mundtlige evalueringer har 

rost klubberne og folkene bag ligaen og den store sikkerhed der har været bag blandt andet tidtagningen. 

Klubberne der har afholdt XCO og XCM løb har været meget tilfredse med det samarbejde der har været 

med Sportstiming og den speaker der har været tilknyttet SRAM ligaen. 

XCM cuppens første år har været lidt hård, da der kun blev fundet 2 løbs arrangører, men der er fundet flere 

løb til 2017 og der er en mere lige fordeling af løbsarrangører på begge sider af Storebælt. Ligeledes er der 

forbedret SRAM til næste sæson, hvor danske klubber for 3 år i streg står til at arrangerer to C1 og tre C2 løb 

og med fremadrettet er der tale om bud på WC løb og mesterskaber. 

DCU ungdomscup er igen i 2016 vokset betragteligt, dette skyldes de mange klubbers store arbejde og ikke 

mindst Katrine Vedersø Sølvhøjs enorme arbejde. Cuppen har givet en lille overskud som er blevet fordelt 

mellem de arrangerende klubber. Desværre ser det store arbejdet Katrine har lagt i dette DCU 

ungdomscuppen ud til at falde på jorden efter trusler. 

Hele denne løbsaktivitet har kun kunne afvikles med høj kvalitet på grund af de mange klubber og frivillige, 

selvom det fra flere steder har lydt at det er svært at skaffe frivillige, svært at skaffe tilladelser til afholdelse af 

løb. Det høje niveau har også været fremmet af det store arbejde der er blevet klaret af folkene bag 

tidtagning her i blandt Dennis Lehmann, som har klaret et kæmpe arbejde i at sørge for alt fra svare på 

spørgsmål fra deltagerne til at samle løbsinformation. I løbet af året er der også blevet afholdt kurser i 

tidtagning, mange af disse deltager har allerede været ude og tage tid til DCU ungdomscuppen. 

Internationalt har flere af vores SRAM ligaen deltager gjort det helt fantastisk international. Først og 

fremmest har Annika Langvad vundet VM i XCM samt 2 afdelinger af World cuppen og kæmpet med om den 

samlede World cup. Simon Andreassen har vundet VM i cyklecross samt sikret sig en deltagelse i OL i Rio. 

Derudover har det store arbejdet Katrine Vedersø lavet i forbindelse med B&U konkurrencerne i både SRAM 

liga og DCU ungdomscuppen været med til at sikre flere gode placeringer i Ungdoms EM, der kulminerede 

med Alexander Young Andreassen som vandt U17 Herre. 

På udvalgssiden er der også sket en helt masse, der er kommet faste procedure for regnskab, indberetning af 

aktivitetsmidler, tak til DCU’s kontor, der er lavet guides og planer for udførelse af løb som er klar til at blive 

taget i brug for 2017. Derudover er der lavet en større revidering af MTB regelsættet, som har været længe 

ventet, for at rydde op i konflikter med UCI’s regelsættet. 

Til sidst håber hele det gamle MTB udvalg at der fremadrettet findes en samarbejdsform, hvor MTB udvalget 

og klubberne, der laver MTB løb for de værktøjer der skal til før de kan lave MTB løb der kan leverer en høj 

standard således at MTB ryttere holdes i DCU’s fold og ikke siver ud og kører løb under andre forbund. 

 

Formand, MTB udvalget 
Henrik Kirk 
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Spor- og Naturudvalget 

 

 
 
Spor- og Naturudvalget har i 2016 blandt andet arbejdet med følgende projekter: 

 

Vidensbank på DCU’s hjemmeside  

Vidensbank om mountainbikespor er opbygget og kan findes på DCU’s hjemmeside under uddannelse 

og ATK. Vidensbanken er opbygget som et værktøj til alle der arbejder med at forbedre faciliteter i form 

af bæredygtige mountainbikespor i Danmark. 

 

Sporbyggerkonference 2016 

(delfinansieret af tilskud på 75.000 kr. fra henholdsvis Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen) 

En stor tak til Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen, som har valgt at bidrage med et stort tilskud til 

Sporbyggerkonferencen 2016. Spor- og Naturudvalg DCU er utroligt glade for tilskuddet og støtten til 

konferencen og udviklingen af sporbyggeri i Danmark. Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen er vigtige 

og tætte samarbejdspartnere. Med tilskuddet understreger både Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen 

sit engagement og involvering i mountainbikespor i Danmark. Der er ingen tvivl om at konferencen var 

en succes, de 100 pladser blev meget hurtigt udsolgt og der var et flot engagement fra 

konferencedeltagerne. Konferencen havde en sporbyggerworkshop søndag d. 30/10 hvor konferencens 

deltagere deltog i 6 timers sporbyggerworkshop med frivillig arbejdskraft.  

Det vil sige at konferencen har leveret op mod 600 frivilligtimers arbejde på Naturstyrelsen enhed 

Søhøjlandet.  

 

Trailbuilderschool 2016  

Spor- og Naturudvalg DCU lavede i 2016 et samarbejde med Viborg MTB Spor, om at lave en IMBA 

Europe Trailbuilder School. Underviserne bliver Mark McClure og Gary Hampson, begge meget erfarne 

undervisere fra England. Kurset tog udgangspunkt i IMBAs ideer til sporbygning, og var et kursus med 

udgangspunkt i grundlæggende principper, kombineret med undervisning i spordesign og 
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planlægningsværktøjer (kurset var delvist finansieret med deltagerbetaling, delvist af Spor- og 

Naturudvalg DCU og sidst men ikke mindst bidrog Viborg MTB med et tilskud på 45.000 kr.). Kurset 

havde 30 pladser og var meget hurtigt udsolgt. 

 

 

Deltagelse i arbejdsgruppe med Friluftsrådet om forebyggelse af ulykker i mountainbike (i 

samarbejde med DGI) 

Spor- og Naturudvalg er med i et tværorganisatorisk samarbejde mellem DGI, Naturstyrelsen, 

Friluftsrådet, Overlæger fra rygmarvscenteret og Cyklistforbundet. Samarbejdet koncentrerer sig om at 

finde løsninger til forebyggelse af alvorlige skader i forbindelse med mountainbike. 

 

Skovnetværk 

Udvalget er med i styregruppen for Skovnetværket, som er et samarbejde mellem DOF, DRF og DCU om 

at sikre en fælles stemme i statsskovenes skovbrugerråd.  

 

Facebook: Løbende videndeling om adgangspolitik, sporbygger problematikker m.m. 

Spor- og Naturudvalgets Facebookside har næsten 1500 følgere og er et vigtigt sted for dialog og 

videns udveksling om sporarbejde, adgangspolitik, konflikthåndtering og meget mere. 

 

Skilte- og gradueringsmanual for mountainbikespor i Danmark (i samarbejde med DGI og 

Naturstyrelsen) 

Udvalget har i tæt samarbejde med DGI og Naturstyrelsen udarbejdet en fælles skiltemanual og 

graderingsværktøj til mountainbikespor i hele Danmark. Skilte- og gradueringsmanual kan læses på 

udvalgets vidensbank på DCU’s hjemmeside.  

Skilte- og gradueringsmanual ligger som grundlag for en større fondsansøgning som vi har arbejdet på i 

2016 i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og DGI. Vi regner med svar fra Fonden i starten af 2017. 

 

Deltagelse i international samarbejde om adgang og faciliteter for mountainbike, IMBA Europe. 

DCU er medlem af IMBA Europe, som er en paraplyorganisation for mountainbike, sporbyggeri og 

adgangspolitik på europæisk plan. Formand for Spor- og Naturudvalg er blevet valgt til IMBA Europes 

bestyrelse og får derigennem løbende viden om og indsigt i udviklingsarbejde omkring mountainbike, 

sporbyggeri, adgangspolitik m.m. på europæisk plan. Deltagelse i møder er (pga. bestyrelsesposten) 

finansieret af IMBA Europe. 
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Rådgivning 

Udvalget har i løbet af året besvaret mange henvendelser på mail og via Facebook vedr. større og 

mindre spørgsmål om sporbygning, mountainbike m.m. 

 

 

 

Formand, Spor- og Naturudvalget 
Thomas Larsen Schmidt 
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Cross udvalget 

 
Det er dejligt at kunne konstatere, at udvalget er blevet væsentligt styrket i løbet af indeværende sæson.  

Rasmus Sloth kom til i forbindelse med kongressen og Anders Bystrup valgte at genoptage udvalgsarbejdet. 

Derudover kom Annette Berg til og alle udgør de en masse ny energi, som altid er velkommen.     

 

Cyklecrossudvalget består som de fleste andre udvalg af både medlemmer fra det jysk/fynske og det 

sjællandske, men udvalget arbejder som et samlet udvalg, og er fælles om opgaverne. Det har vi erfaret er 

den bedste måde at gøre det på, så visioner og mål er de samme både på Sjælland og Jylland/Fyn. 

 

I 2016 har udvalgets mødevirksomhed været præget af en del telefonmøder. Det har været nødvendigt med 

baggrund i de presserende udfordringer, vi har været stillet overfor, og her tænker jeg især på 

landstrænersituationen og på tidtagningen til de jysk/fynske løb. Men det vil jeg komme nærmere ind på 

senere i denne beretning. 

 

Også året 2016 startede som sædvanlig med afslutningen, idet vores sæson jo slutter v. udgangen af 

januar/februar.  

 

Traditionen tro blev der kørt DM i weekenden i uge 1 den 9. og 10. januar i Kalundborg. Et formidabelt 

arrangement som Kalundborg Cykle Club med Mikkel Pagh havde stablet på benene, og hvor de over 200 

deltagere blev præsenteret for en fantastisk rute i den skønne og kuperede park v. Møllebakken. 

 

Efter DM kunne vi så se frem mod næste store mål, som var VM i Belgien i Zolder. Med den placering og 

med ikonet belgiske Sven Nys, som havde bekendtgjort, det var hans sidste internationale optræden, var der 

lagt op til en kæmpe begivenhed og oplevelse for de 6 udtagne ryttere. Og det blev en kæmpe oplevelse, 

om end vi ikke kom hjem med en verdensmester i år. 80.000 tilskuere gjorde deres til at det blev et 

enestående VM, med gode og godkendte præstationer til de danske ryttere. Der er helt klart tegn på, at 

dansk cyklecross er på vej i den rigtige retning, med mange flittige talenter, som godt kan være med i den 

gode ende i de store internationale felter. Landstræner Kim Pedersen har på ganske kort tid formået at få 

stablet en dedikeret talentmasse på benene. En kæmpe stor tak til Kim for hans indsats. 

 

Desværre valgte Kim at stoppe, da han som nybagt far til to små børn ikke kunne få hverdagen med familien 

til at hænge sammen. Det er vi mange, der er frygteligt kede af. Kim havde på kort tid fået en masse godt i 

gang omkring talentudvikling, men vi har selvfølgelig forståelse for, at han skal vælge familien. 

 

Det betød så, at vi skulle se os om efter en afløser. Heldigvis havde Kim tilbudt at stå til rådighed, indtil der 

blev fundet en afløser.  

 

Kims opsigelse kom nogenlunde samtidig med oplysningerne om, at der igen var konstateret overforbrug på 

DCU’s midler, og det reelle underskud nu var endnu større end først antaget. Det betød bl.a., at MTB blev 

skåret, mens vi intet hørte i forhold til crossbudgettet. Det skal så også lige bemærkes, at crossens budget 

udgør 170.000 kr. Ikke meget, men dog nok til at kunne lave et fornuftigt stykke udviklingsarbejde for. Det 
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budget er overholdt punktligt, og var måske anledningen til, at vi ikke hørte om planer om at skære i cross-

budgettet. Det har så senere vist sig at være en noget naiv tanke.   

 

I løbet af sommeren afholdt Lars Bonde og jeg møde, hvor vi aftalte ansøgningsprocedure og lønniveau, til 

ansættelse af en ny landstræner, hvorefter stillingen blev opslået. Budgettet var skåret en del, men det blev 

vurderet, at det trods alt var muligt at lave et fornuftigt stykke udviklingsarbejde for pengene, så sporten og 

talenterne ikke blev efterladt i et tomrum. 

 

Men det skulle også vise sig, at aftalerne lavet på dette møde heller ikke ville blive efterlevet.   

 

Midt i processen medio september fremkom der nemlig rygter om, at der slet ikke var penge til at ansætte 

en landstræner, men stadig havde vi i udvalget intet hørt. Hverken på de officielle, eller via uofficielle kanaler. 

Kun på dette rygteplan. På det tidspunkt havde vi modtaget ansøgninger, men pga. OL og VM, var der flere 

perioder, hvor det ikke var muligt at komme i kontakt med nogen beslutningstagere i unionen. Efter en henv. 

fra tidligere direktør Per Henrik Brask, som kunne oplyse økonomien stod endnu dårlige til end antaget, satte 

vi ansættelses processen på pause, for at blive klogere. Vi valgte at få vores bestyrelseskontakt Bo Belhage til 

at undersøge, hvad der var sket med de budgetterede penge til cross. Tilbagemeldingen var, at der var 

penge, hvorfor vi meldte ud, at vi fortsatte ansættelsesprocessen.  Men stadig var der ingen udmelding fra 

DCU’s ledelse eller bestyrelse, om hvad der skulle ske med cross-landstrænerstillingen. Seneste status er, at 

der ikke vil blive ansat landstræner før tidligst primo 2017.   

 

Det undre os meget, for man skal jo huske på, budgetterne er et styringsværktøj, som kongressen og 

repræsentantskabet har sagt god for afspejler de mål, repræsentantskabet vil unionen skal styre efter. Som 

bestyrelse er man forpligtiget i forhold til budgetterne – også i DCU – og kursen kan ikke uden videre 

ændres, og der kan ikke umiddelbart disponeres anderledes over de budgetterede midler. Kongressen og 

repræsentantskabet er vores øverste ledelse, og bestyrelsen skal sikre at driften sker i overensstemmelse med 

det kongressen vedtager.  Det kræver derfor kongressens godkendelse og fremlæggelse af en ny 

budgetplan, såfremt den gamle plan ikke længere skal følges, og det er aldrig sket. På midtvejskongressen er 

der alene præsenteret nogle forslag til ekstra indtjening på bla. tilmeldinger, og der er lovet en 

genopretningsplan, men den er aldrig præsenteret i sin helhed, eller været genstand for diskussion og 

afstemning.  

 

Derfor undrer det crossudvalget, at der endnu ikke er ansat en landstræner, men at processen trækkes i 

langdrag, og der ikke meldes officielt ud. Det lugter af en reel spare øvelse – at pengene stille og roligt skal 

forblive ubrugte, hvilket er meget utilfredsstillende. Vi har endda foreslået, at ansættelsesproceduren kunne 

gennemføres, men at ansættelse kunne ske primo 2017. Heller ikke det, har vi fået svar på eller nogen 

udmelding omkring.   

Det er reelt sket det, der normalt kaldes at ”sagen er blevet syltet”. Det er ikke OK. 

 

Hele ovenstående problematik har taget rigtig meget tid og ressourcer fra udvalget, men heldigvis har vi 

alligevel fået sammensat en meget flot terminsplan for cross-løb m.v. gennem indeværende sæson. 
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Særligt skal nævnes Kronborgs UCI-løb, hvor der i år var 2 løb og dermed også 2 gange UCI-points at køre 

for. Det giver de danske talenter et godt udgangspunkt, når de står til start til de første internationale løb, 

hvor pointene er afgørende for rytterens startposition. 

 

Derudover vil jeg nævne de mange gode løb, der generelt arrangeres, og den høje standard, som alle cross-

løb nu efterhånden bærer præg af. Har man en opfattelse af, at et crossløb kan laves med et par strimler 

minestrimmel i et træ hist og her, så tager man grueligt fejl. Det kræver dages arbejde med opsætning af 

ruter, pæle der skal bankes i jorden m.m. Det bør honoreres meget mere, og et cross-løb bør tælle med i 

klubbernes løbsforpligtigelser på samme måde som landevejsløb. Der er tale om en urimelig forfordeling af 

landevejscyklingen, når løbskravet til klubberne kun omfatter landevejsløb, men ikke cross, mtb mv. DCU har 

en opgave i, at signalere at unionen er for hele cykelsporten og ikke kun for landevej og bane. Det bør være 

lige så vigtigt at lave cross-løb, som det må være at lave landevejsløb.      

 

Desværre har der også været malurt i bægeret omkring tidtagningen til de Jysk/Fynske løb, der har været 

ganske kaotisk. Detaljerne skal jeg skåner jer for, men når der skal gå adskillige dage med at få styr på 

omgangstider og hjemtagning, før der kan præsenteres et resultat, så er det ikke godt nok. Alt fungerer 

perfekt med det Sjællandske tidtagningssystem, men det er kaos til de Jysk/Fynske løb. Det skal der gøres 

noget ved i fremtiden. Folk fravælger DCU-løb, når de kan få bedre og ukompliceret tidtagning til de 

kommercielle løb. Det skal blive bedre til næste sæson. Udvalget har helt enestående bevilget økonomi til at 

finansiere merforbruget ved at køre Sjællandssystemet til de sidste Jysk/Fynske løb. Stor tak til Anders 

Bystrup for et utrætteligt arbejde med at få resultater og hjemtagning rettet til og lagt op på hjemmesiden.  

 

At der er stor opmærksomhed og interesse for crosssporten, mærker vi også på, at der er mange sponsorer 

som gerne vil på banen og yde en indsats. Vi har en Heino børne CrossCup, en Extreme Veteran CrossCup og 

Postnord Cuppen for eliteklasserne Herre, dame og junior. Det er alt sammen med til at udvikle og skabe 

interesse for de mange løb. Stor tak til Alan og Anders fra udvalget for deres indsats med Heino og Extreme 

cupperne og til Alan for igen i år at sammensætte en løbstæt termin. Og tak til klubber og sponsorer for at 

tage imod tilbud om at arrangere og sponsere løbene.    

  

Det har i indeværende sæson ikke været muligt at samle udvalget til møder, men derimod har der været 

afholdt en del telefonmøder. Telefonmøderne har været gode til at få diskuteret konkrete problematikker, 

men er knap så velegnede til at drøfte visioner og mål. Vi skal derfor have gang i vores mødestruktur igen, 

og dermed bedre styre vores indsatser.  

 

På det årlige budgetseminar fremlagde vi vores mål og planer for 2017 sæsonen. 

 

 Styrkelse af indsatsen for rekruttering af damer/piger i cross. 

 Oprettelse af kraftcenter på Sjælland og styrkelse af kraftcentertræning på Århusbanen. 

 Rekruttering af børn, målrettet U11/U13/U15. 

 Fastholde udviklingen i veteranklasserne. 

 Udvalgets mødevirksomhed. 

 

Fremtiden for crossen er udfordrende, men der arbejdes flere steder på mange spændende projekter og 

aktiviteter, som vil få stor betydning for sportens udbredelse. Det – samt de gode kræfter i udvalget, hos de 
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frivillige i klubberne, hos sponsorerne og de mange flittige talenter, som vil frem inden for sporten, gør at jeg 

trods alt ser lyst på fremtiden og sportens udvikling. 

 

 
På udvalgets vegne 

Henrik Sørensen, formand  
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Kommissærudvalget 
 
Også i år har vi i DCU´s Kommissærudvalg haft fokus på rekruttering af nye kommissærer til korpset, da der i 

flere år har været trukket meget store veksler på mange af vore kommissærer. Derfor var det også med 

tilfredshed, at vi fik uddannet ni nye aspiranter i januar måned, hvoraf de otte senere har valgt at indtræde i 

aktiv tjeneste. 

Vi kunne dog godt have ønsket os en lidt bredere fordeling blandt kandidaterne på cyklingens forskellige 

discipliner. Derfor må vi – i øvrigt nøjagtig som i sidste års beretning – konstatere, at vi i allerhøjeste grad 

mangler kommissærer med interesse for MTB-sporten. Derfor vil det være helt essentielt at få uddannet flere 

folk til denne del af cykelsporten, så vi ikke havner i en situation, hvor vi ikke kan mønstre det fornødne antal 

kommissærer til danske MTB-løb. 

 

Vores årlige fælles forårsmøde blev som vanligt brugt på nye regelændringer, men også andre emner af lidt 

mere speciel karakter blev vendt, ekstremt vejr, motordoping og brug af kameraer og droner. Så var der 

selvfølgelig fokus på ”den nye dreng i klassen” BMX, og ikke mindst på en introduktion til den kategorisering 

af alle danske kommissærer, som skulle finde sted i løbet af året.  

Arbejdet med kategoriseringen startede allerede sidste år - efter et ønske fra DCU´s bestyrelse - med et nært 

samarbejde med de to distriktsudvalg og med Hans-Christian Lykkegaard og Willy Frederiksen som de store 

penneførere. Arbejdet er nu afsluttet, og alle 54 aktive danske kommissærer er nu indplaceret i kategorier i 

de forskellige discipliner. 

 

Nu forestår så arbejdet med den endelige implementering i løbet af den kommende sæson. En del af det 

fremadrettede arbejde er bl.a. at få tilbudt flere kursusforløb, så den enkelte kommissær – alt efter ønske - 

har mulighed for evt. at opgradere til en anden klasse eller kategori, eller måske at skifte disciplin. 

Næste sæson forlader BMX-sporten Danmarks Motorunion og bliver en del af DCU. I samme forbindelse 

ændrer BMX dommerne titel til kommissærer og bliver en del af DCU´s samlede kommissærkorps. Vi er 

kommet langt i arbejdet med det arbejde, hvor der har været udvekslet erfaringer, og alt sammen er det 

foregået i en venlig atmosfære, hvilket varsler godt for det fremtidige samarbejde. 

 

I starten af året fik vi klædt vore cross-kommissærer forsvarligt på i vinterjakker, men en endegyldig løsning 

på vores tøj problem lader stadig vente på sig, og problematikken bliver ikke mindre, nu hvor vi også skal 

kunne tilbyde vore nye BMX kolleger en anstændig beklædning. 

 

Det svenske kommissærforbund var i år vært for det fællesnordiske kommissærseminar. Et af årets 

hovedtemaer på mødet var denne gang MTB. Overordnet er formålet med samarbejdet at anvende og 

udnytte hinandens kompetencer i både løb og i uddannelse, f.eks. gennem udvekslinger, hvor man får 

mulighed for at høre om hinandens erfaringer og formidler kontakter. ”Vi bli´r bedre sammen” er da også 

sloganet for det fællesnordiske strategiarbejde. Fremadrettet er en del af den overordnede plan, at alle 

nordiske UCI løbsarrangementer kan besættes med uddannede og kompetente nordiske kommissærer. 

 

Vi havde som et af målene for dette års arbejde håbet at kunne fremlægge en lidt enklere og mere simpel 

løbsrapport til almindelige danske løb. Det mål nåede vi desværre ikke, evnerne rakte ikke helt på det 

tekniske område, men vi er lovet hjælp til et nyt forsøg i 2017, så vi er fortrøstningsfulde. 

 

 

 

 
DCU´s kommissærudvalg 

Willy Frederiksen, Jan Kreutzfeldt, Henning Knudsen 
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Godkendelse af DCU’s strategiske indsatsområde efter forslag fra 

bestyrelsen 
 

BMX 
Implementering af BMX i Danmarks Cykle Union 
 
Fair Cykling 

 Med fokus på implementering af anti doping politik og bekæmpelse af snyd. 
 
 DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt 
 Er stadig aktuel som fokusområde med yderligere tiltag jf. kommunikationsstrategi. 
 
 Fremtidens organisering af cykelløb 
 Punktet blev ikke gennemført tilstrækkeligt i 2016 og bør derfor være fokus igen i 2017 
 
 Rekruttering af nye medlemmer 
 En del af visionsprojektet og de strategiske spor 
 
 Det skal være sjovt og nemmere at være cykelleder 
 Implementering af første fase af den nye frivillighedsstrategi 
 
 DCU øger værdien til gavn for alle 
 Enkelte tiltag er taget men mange flere bør følge det kommende år. 
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Indkomne forslag til DCU’s love og andre forslag af principiel karakter 
 

 
LOVFORSLAG 1 

 
Ændring af DCUs organisatoriske struktur jf. paragraf 6 og 7.4, således at der afholdes en årlig kongres, hvor 
kongressen godkender bestyrelsens beretning, afholdelse af respektive valg samt godkendelse af 
regnskabet. 
 
Den årlige kongres afholdes hvert år i april. 
 

LOVFORSLAG 2 
 

Tilføjelse af BMX udvalg til DCU’s love og regler samt valg af formand for BMX udvalget. 
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Valg af bestyrelse 
Formand, Henrik Jess Jensen  Villig til genvalg for 2 år 

Medlem, Jakob Knudsen  Villig til genvalg for 2 år 

Medlem, Klaus Bach  Ønsker ikke genvalg 

Suppleant, Bo Belhage  Villig til genvalg for 1 år 
 
 
 
 
 
 

Valg til udvalg 
Ordensudvalg  
Medlem, Bane, Niels Fredborg Villig til genvalg for 2 år  
 
Teknisk Kommission 
Medlem Ole Olsen  Villig til genvalg for 2 år 
Hans-Christian Lykkegaard  Villig til genvalg for 2 år 
 
Dameudvalg 
Tina Dideriksen  Villig til genvalg for 2 år 
    
Baneudvalg 
Formand, Dan Frost  Villig til genvalg for 2 år 
 
Spor- og naturudvalg 
Formand, Thomas Larsen Schmidt Villig til genvalg for 2 år 
 
MTB udvalg  
Frank Qvortrup  Ny formand vælges for 2 år 
 
BMX 
Formand, Hans Storm  Ny formand vælges for 2 år 
 


