
 

Nyt Fra B&U april 2017 

 

Så nærmer foråret sig med hastige skridt og vejret bliver bedre og bedre. Træningen 

bliver lidt sjovere og nu er de første løb også kørt. Så det er ikke så svært at finde 

motivationen, i forhold til hvordan det var i januar. I B&U har vi været i gang og glæder 

os til at komme i sving med de ting vi har planlagt skal igennem i 2017.  

 

Medaljeløb 

B&U kan oplyse at medaljeløbene køres igen i 2017. 

Ønsker jeres klub at afholde medaljeløb, så send en mail til dcu@dcu-cykling.dk og 

skriv ’Medaljeløb 2017 // klub XX’ med information om dato for afholdelse, adresse for 

afholdelse, kontaktperson (inkl. telefon mail og adresse) samt ønske om antal medaljer 

(fordelt på hhv. guld, sølv og bronze.) Så kommer jeres klub med på listen. Listen 

opdateres løbende og vil være tilgængeligt på DCU’s hjemmeside (under B&U). Enkelte 

klubber har allerede meldt ind med ønske om afholdelse af sådanne løb. 

Medaljerne bestilles fra DCU-administrationen og leveres til kontaktpersonen, 

medmindre andet aftales. Diplomerne vil være tilgængelig på hjemmesiden og kan 

hentes herfra. 

Vi mangler pt. en klub, der ønsker at stå for medaljefinalen 2017? 

 

I B&U kunne vi godt tænke os, at få moderniseret medaljeløbene, så disse er mere “up-

to-date”. Derfor vil vi i løbet af sæsonen kigge på dette og vil gerne have input fra jer i 

klubberne; hvad kan gøres anderledes, hvad skal beholdes, hvad er jeres tanker? 

 

Nu skal vi bare have fat i klubber der vil lave et løb, så meld ind så succesen med 

medaljeløb kan fortsætte.  

 

Pigecamp 

Der var sidste år arrangeret to pigecamps i Danmark. En på Sjælland og en i Jylland. De 

camps er en så stor succes, at vi skal bakke op omkring dem. På vores budget er der 

afsat 6000 kr. til disse to camps. Vi vil støtte dem med 3000 kr. til hver. Skal man have 

tilskuddet skal sende en ansøgning til udvalget på følgende mail: 

mommarkvej49@gmail.com  

 

U13/U15 satsning 

Vi vil som noget nyt prøve at lave noget vi kalder vores U13/U15 satsning, hvor vi har 

fokus på de to klasser.  

Derfor vil vi prøve at snakke med Klaus Rasmussen om en mulighed for, at han kan lave 

en camp for ryttere i disse to klasser i løbet af året 2017. Her er tankerne at det skal 

være en camp, der kombinerer landevejscykling og cykling på banen. Her vil Klaus’ 

kompetencer inden for banen komme godt ind i billedet.  

Derudover mener vi at en placering af en sådan camp ville være ideel i Odense, da der 

derved ikke er langt for de fleste af de ryttere, der måtte komme. 
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Ud over denne camp er der jo også en cykelcamp på BGI i efterårsferien, hvor alle B&U-

klasser kan være med og prøve at køre lidt cykelløb.  

 

Tur med U17 

Vores plan var, at sende et hold til Assen og et til Luxembourg, men da løbet i Assen 

allerede er overtegnet, har vi valgt at tage 2 hold med til Luxembourg.  

 

Udtagelsen af rytterne vil foregå i et samarbejde med den del af udvalget, der skal med 

på turene og Henrik Simper. Dette ser vi som en mulighed for begge parter, da Simper 

vil kunne bruge disse udtagelser i hans udvikling af landsholdsrytterne, mens vi 

samtidig vil kunne bruge hans ekspertise til at få udtaget de helt rigtige ryttere til 

turene.  

Vi ser det som en vigtig ting i vores arbejde at vi højner samarbejdet mellem de 

forskellig instanser der står omkring vores børn og unge. 

 

Bedre overgang mellem klasserne 

Vores ide er, at holde en dag i løbet af vinteren, hvor alle vores andenårs ryttere fra den 

forgangne sæson er inviteret. Formålet med dette skulle være at informere og oplyse 

rytterne om den nye klasse de er på vej op i.  

 

Vores tanke er, at vi udvælger to eller tre førsteårs ryttere (fra den sæson der er gået) 

fra hver klasse (U13, U15 og U17 - U11 er ikke aktuel her, da man jo ikke kan rykke ind i 

U11.)  

 

Disse skal så holde et oplæg omkring deres oplevelse af den forgangne sæson som 

førsteårsrytter i den pågældende klasse.  

Derudover kunne vi godt tænke os, at Henrik Simper også til dette arrangement vil 

komme og sige hej til de unge ryttere. Oplevelsen af som U13- eller U15-rytter at have 

snakket med landstrænere er fed og det er noget, der måske vil kunne motivere mange 

af børnene til mere, da de som U17-ryttere vil kunne komme til at samarbejde med 

ham.  

 

Det kunne også være en ide til denne dag, at få en professionel rytter ind og fortælle 

om livet på den øverste hylde af dens sport børnene elsker. På godt og ondt. En ide 

kunne også være at invitere forældrene til et oplæg ved et par af vores kommissærer. 

Kommissærerne vil derved kunne forklare forældrene, hvordan de mener at man som 

forældre skal agere ude til løbene og selvfølgelig også fortælle børnene, hvad deres 

rolle er til dagligt osv.  

 

Der er altså lagt op til en dag med inspiration, oplæg, hygge og snak på tværs af 

klasserne. 

 

 

 



 

Hold-DM 

Der har været lidt snak omkring hold-DM. 

Vi har i år valgt, at DM skal holdes som et klub-DM. Det er vores mål at få det indført i 

“love og regler” således at reglerne omkring dette fremover vil stå klart - sort på hvidt. 

Når DM er afholdt vil der være en kort periode, hvor der evalueres på systemet, og 

derefter sendes det så til bestyrelsen til vedtagelse.  

 

Reglerne som de ser ud i år kan læses her: https://www.facebook.com/DCU-BU-

1125244197573286/?fref=ts 

 

De nye regler om TT hjelm og hjul. 

De to nye regler træder først i kraft fra sæsonstart på landevejen i 2018 og gælder kun 

for landevej. Hvorvidt de skal gælde for banen, har der været lidt snak om, men det 

reglesæt der er vedtaget er indtil videre kun gældende for landevej.  

 

Det bliver en spændende sæson, men massere af nye ting, men selvfølgelig også gode 

gamle ting som der ikke skal pilles ved. Vi glæder os til at møde jer derude omkring i 

det ganske danske land, hvor Cirkus Cykling lander, hver weekend fra nu til oktober.  

 

Mange hilsner. 

 

DCU B&U 
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