30. september 2016

Nyt fra BU
Så er landevejssæsonen slut. Sluttede af i høj solskin og temperaturer, der mest af alt
mindede om sommer. Det var lidt underligt, at ønske god vinter i skjorteærmer og
shorts.
Det betyder samtidig, at bane- og cross sæsonen starter. Kristian Lilliendal har arbejder
hårdt på at få terminsplanen for DM i Omnium til at gå op, så vi ikke har noget der
kolliderer med hinanden. Han tror på at det lykkedes. Så snart vi ved at det er faldet helt
på plads, melder vi datoen ud.
Vi har for nyligt overstået DM i Herning. Det var et fantastisk DM, hvor alt gik godt.
Herning og ikke mindst Kim Fonnesbæk havde gjort deres arbejde til UG med kryds og
bolle. Tak for det.
Til næste år er det så Ringsted, der skal i gang med at lave et super DM. Det bliver
spændende, hvad de kommer op med.
Under DM havde vi et af vores få møder, hvor udvalget mødes face to face.
Her snakkede vi om flere ting vi godt lige vil nævne her:
1. Der kommer en helt ny struktur på dette DM.
Så snart der ligger et færdigt og gennemarbejdet forslag, vil vi offentliggøre det.
2. Udlands ture
Hvis vi får vores budgetønsker igennem, vil vi prøve at lave nogen flere
udenlandske ture for U15, U16P og U17.
Når vi kender vores budget og ved hvad vi har at gøre med, melder vi ud, hvilke
løb vi gerne vil have der er ryttere med i.
Det er på ingen måde sikkert at det er nogen af os i udvalget, der tager afsted,
da vi meget gerne ser at der er andre forældre, der kommer på banen her.
Det eneste vi i BU vil sikre er at udvælgelsen af ryttere sker på en ordenligt
måde, og at det er et stærkt hold, der kommer afsted.
3. Årets TALENT i U11 og U13.
Hver klub kan indstille en rytter, der under DM vil få et diplom med Årets Talent.
Det er en måde at belønne den ekstra indsats fra en rytter. Det behøver ikke
være klubbens nye top rytter og Tour de France håb, men i stedet den rytter, der
gør noget ekstra for at få f.eks. træningen til at blive sjov, eller den rytter der
altid er der til tiden til træning og deltager på trods af vejret eller noget helt
andet.
Nomineringen af denne rytter skal være BU i hænde senest 14 dage før DM´et.

4. B&U Hold DM
B&U udvalget arbejder på mere simple og forståelige regler for dannelsen af
hold til DM i 2017.
De nye regler vil blive annonceret, så snart de er klar, og senest når
landevejssæson 2017 starter.
Der er flere, der har hørt rygter om, der kommer nye regler omkring hjul i U11
og U13. Der er samtidig flere, der har bedt om ikke vi kan melde noget ud, da
ungerne ønsker sig nye hjul til jul.
Det vi kan melde ud er, at der ligger et forslag om nye regler i de to nævnte
klasser, men at forslaget er igennem en proces, hvor det bl.a. skal gennem til de
to distrikter inden forslaget kan vedtages på kongressen i januar.
Der kan stadig nå at komme ændringer i forslaget, så vi kan for nuværende ikke
melde det endelige forslag ud.
Det var de væsentligste punkter vi havde valgt at trække frem fra dette møde.
Referatet ligger som altid inde på hjemmesiden under BU.
Vi ser nu frem til kongressen, hvor der er nogle forslag, der kan komme til at ændre
meget til næste år, så cykling i Danmark bliver mere fair for alle børneklasserne. Nu skal
det blot vedtages, hvilket også er en stor omgang.
I er som altid velkommen til at kontakte os, og vi bestræber og på at svare på mails eller
opkald inden for 24 timer.

Med venlig hilsen
DCU B&U

