
 

MTB Udvalgsmøde 16-05-2016 

Michael, Per, Henrik og Katrine 

Dennis på telefon. 

 

Aktivitetspenge fra 2015 

Sortere bilag og sende til kontoret 50.000 kr. 

SRAM liga (Udvalgets deltagelse) 

Superviser på målområde og fremhæve sponsorer. Per vil gerne tage denne opgave. 

Per tager fat i Martin fra Århus, så der udarbejdes officiel tjekliste/drejebog til klubberne. 

Basal viden til nye klubber og en god hjælp til klubber som har holdt løb tidligere. 

Henrik sender billeder af Technical guide til Per.  

Hjemmeside forbedringer. Henrik og Per taler med Johnny. Mobilvisning. 

 UCI kommisær - Ruten skal godkendes 24 timer inden løbet. Kan vi gøre noget for at dette 

sker? Opgaver. Henrik taler med Allan Lange. 

Ligaforening oprettes inden udgangen af maj. Henrik har sendt vedtægter til Frank til 

gennemlæsning. Herefter sender Henrik referat fra vores stiftende generalforsamling, til 

banken. Michael Lajer  

Sponsorarbejde til Ligaen. Vi vedtager at man kan få 20% i provision på kontante 

sponsorater til ligaen. Der skal laves en sponsorkontrakt. Pengene skal udbetales fra 

sponsoren til liga-kontoen, inden udbetalingen kan finde sted.  

Per arrangerer VIP telt i Vejle. Her skal laves et sponsorarrangement med spisning i byen 

lørdag aften.  

Per sender en kasse SRAM bånd til Katrine. 

Per undersøger om vi kan se MTBKoldings regnskab for ligaløbet. Det kunne være fint at 

vise hvordan klubberne kan tjene penge på at holde løbet. 

Klubber 2017 - Forventning: Kolding C1, Næstved, Hammel,  

Præmieoverrækkelse kan finde sted umiddelbart efter at 1-2-3 er i mål. Henrik taler med 

Varde om dette. 

Trial DM/Finale 

Ole afløses af Stinna fra Holbæk og Frank fra Skive. Katrine har møde med Ole og Frank, i 

Viborg den 22. maj kl. 12.00. På dette møde skal vi aftale placering for Trial DM. Jakob 

Madsen fra MCV skal med på råd. 

 



 

 

 

Ungdoms EM Graz 

Det vedtages at Katrine tager til ungdoms EM i Graz. Møde arrangeres med teknik 

ansvarlig. Der produceres video eller andet materiale til hjemmesiden.  

Kalender 2017 

Henrik forfatter et mail til alle MTB klubber, hvad er et DCU løb, hvad er et liga løb. Mailen 

sendes til udvalget til gennemlæsning. DM skal holdes i uge 29 i 2017. 

Sponsor 2017 

Se SRAMliga 

Andet 

Teams i U17 og yngre skal lukkes. Ved en fejl er Team Racing Stars blevet oprettet, det skal 

ændres.  

 

Referat Katrine Vedersø Sølvhøj 

 

 


