
 

  

Nyt fra BU 

Så er det tid til endnu lidt nyt fra udvalget.  

Vi har fået en henvendelse der drejer sig om flere ting der henvender sig til U17. 
Vi har sammen med Henrik Simper valgt at svare på punkterne et efter et og samtidig 
sende det ud som et ”Nyt fra BU”. 

Hvilke løb man forventer der skal køres i 2016 sæson? 
Som der blev fortalt på samlingen, køres der kun et U17 løb for landsholdet i år. Det er 
Radjugendtour i Østrig (4. – 7. august  2016)     

Udtagelse til Landshold i B&U og kriterier for udtagelse? 
”Jeg beskrev også på samlingen at det primære udtagelsesgrundlag er de danske 
etapeløb / alm. cykelløb, men at jeg også ser på rytternes resultater i udlandet fx U17 
Fredsløbet.” Henrik Simper.  
Hvilke kriterier der er, er ikke beskrevet endnu, men det er en af de ting vi vil arbejde 
på, og der efter vil det kunne findes på hjemmesiden under BU. 
 
Generel orientering til forældre til børn under 18? 
Det er et emne vi har haft oppe, at vende før og det bliver taget op igen næste gang vi 
har møde. Vi skal lge være helt skarpe på hvad lovgivningen siger omkrng dette, så vi 
gør det rigtige.  
 

Jeg var med på trænigslejren i Næstved, hvor der ud over en masse træning også blev 
afholdt et leder/træner møde. Jeg syntes det var godt at være med til, og der blev taget 
flere spændende ting op.  
I forhold til forældreguiden, vil jeg rette den til med de ting I kan med, men da jeg ved 
at der kommer mere, samler jeg det sammen, så Christoffer inde på kontoret kun skal 
tage sig af det en gang.   
Henrik. 

Til sidst vil vi igen minde jer om at der er penge at søge i udvalget og husk at tale 
sammen i klubberne om ikke det skal være jeres klub der laver BU DM 2017. 

God påske.  

Tonni, Kenneth, Kristian og Henrik 

 
 

 


