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NYT FRA MTB Udvalget – maj 2017 

 

MTB Udvalget kom på plads i december 2016 og officielt valgt på Kongressen i januar 2017. 

Udvalget består af formand Frank Qvortrup Thygesen fra Silkeborg MTB, Uffe Degn fra HMTBK, 

Henrik Jappe fra RMK, landstræner Mads Bødker og Birgitte Duus fra Varde MTB. 

 

Siden december har udvalget afholdt møder med begge distriktsformænd, Willy Frederiksen fra 

Jylland/Fyn og Charlotte Frank fra Sjælland. MTB Udvalget har været i tæt dialog med et par 

personer fra det gamle MTB Udvalg, som har været meget konstruktive i overlevering af viden, 

tusind tak for det. Vi har haft mange telefonmøder i udvalget og med DCU´s bestyrelse, så roller og 

ansvar fremover er klare. 

 

Endelig er der afholdt møde med Flammen Liga klubberne, DMK, HMTBK, Varde, Silkeborg og 

Vejle. Det blev et rigtig godt møde, hvor løbsprogrammer, økonomi, sponsorere mv. kom blev 

aftalt.  

 

Flammen Liga powered by SRAM, er på plads og de to første afdelinger er afviklet med stor 

succes. DCU B&U Cup på Sjælland og Vestjylland kører også, og der er masser af glade børn i 

skovene.  Velofit XCM Cup er på plads med tre løb, Randers XCM, Aarhus XCM og DM i 

Klosterheden. Der bliver også en række DCU XCO løb.  

Alt kan ses på www.tilmelding/cyklingdanmark.dk og www.mtbliga.dk 

 

Udvikling af MTB sporten 

Fokus har primært været på at få cykelløb op og stå, det er det vigtigste for os alle. MTB Udvalgets 

primære opgave er udvikling af MTB sporten i Danmark, så det vil vi bruge mere tid på fremover.  

Det handler bl.a. om børn og unge rekruttering, DCU B&U cup, herunder teknikøvelserne, som er 

vigtige for den rette udvikling af børn og unge. Et nordisk samarbejde omkring B&U, herunder 

fokus på cyklens vægt/pris i aldersklasserne så nogle af de store fordele udjævnes og fokus 

kommer mere på det sportslige. 

 

Nordic League for eliten skal prioriteres. Sidste år passede terminerne på Nordic League fint, men i 

år ikke så godt. Det skal koordineres i 2018.  

 

Et meget vigtigt område er MTB Træner 1 og 2 kurser, som skal sikres de kommende år, både i 

Øst- og Vestdanmark. Det skal ind i en stabil og målrettet ramme. Kurserne skal målrettes behovet 

hos jer i klubberne, det kan f.eks. være B&U rettet med ATK og merit ift. DIFs kurser, så det også 

for fremtiden passer ind i Team Danmarks rammer for evaluering af sporten.  

Så skal vi have gang i tidtagerkurser, hvor i som frivillige, er nøglen til gode og billige cykelløb. 

DCU råder over en del tidtagerudstyr og kun hvis i, sammen med de eksisterende frivillige 

tidtagere, tager et kursus bliver det en realitet. I vores aktivitetsbudget er der sat penge af til alle 

ovenstående aktiviteter, ikke de store midler, men lad os nu se at få dem brugt på en god udvikling 

af sporten.  

 

http://www.tilmelding/cyklingdanmark.dk
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Derfor vil vi appellere til jer derude, klubberne, licensrytteren, motionisten bør og unge, skriv til os 

med jeres ønsker og ideer i relation til ovennævnte.  

 

For 2018 er vores fælles mål, at det tætte samarbejde skal cementeres i en langt lettere, flottere og 

billigere afholdelse af cykelløb.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

MTB Udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


