Nyt fra B&U
Så er blev det 2017 og en ny landevejssæson står for døren, samtidig med at cross
og banen er i gang.
Op til sæsonstart på landevejssæsonen er det vigtigt at få meldt regler ud for B&U.
1: Fra 2018 vil følgende regel gælde:
I U11/U13 er det kun tilladt at anvende traditionelle hjul.
"Et traditionelt hjul er defineret ved: (1/1-2016)
12.11-1 En fælghøjde under 25 mm
12.11-2 Fælgen er lavet af en metal-legering
12.11-3 Hjulet har mindst 20 stål-eger som kan afmonteres
12.11-4 Alle hjulets dele skal være identificerbare og kommercielt
tilgængelige."
Denne regel gælder kun for 700 cc hjul.
Det vil sige, at i 2017 er det tilladt at køre på andre hjul end hjulene i forslaget, men
i 2018 er det kun disse hjul, der gælder i U11 og U13.
2: Fra sæsonen 2018 er det ikke tilladt at køre med enkeltstarts/TT hjelm i
klasserne U11 og U13.
Vi havde også et forslag om en ny måde at afholde B&U DM på, så vi bl.a. kunne
undgå A og B felter, samt at det er enkeltstarten, der styrer hvor man skal køre.
Flere af forældrene og de ældre ryttere har flere gange ytret ønske om at få dette
lavet om, men vi kunne desværre ikke komme igennem med dette, så i 2018 kører
vi efter de ”gamle” regler.
Skal man tage et nej for et nej? Ja, det skal vi i denne situation, men vi arbejder
allerede på et andet forslag, der måske kan ændre de ting, der ikke fungerer i de
nuværende regler.
Hvis I har et forslag til, hvordan det kunne blive bedre, er I meget velkomne til at
skrive til os, eller hive fat i os, når vi ses i weekenderne.
Omkring banen, set fra B&U, er der i år taget hul på at få lavet en holdbar løsning
fremadrettet omkring den evige kalendergymnastik, der altid er i forbindelse med
B&U DM, distrikternes træningslejre og 6 dages løbet samt vinterferie. Ofte
kolliderer flere af disse arrangementer på grund af manglende koordinering. Det er
lykkes at få begge distrikter til at lægge sig fast på 2. weekend i marts. Derved vil
dette frigøre 1. weekend i marts til afholdelse af B&U DM Omnium gældende fra

2018, da Ballerup Super Arena er udfordret i 2017 pga. udlejning. Derfor er dato
for B&U DM omnium 2017 fastlagt til d. 18-19 marts, hvilket, ja er sent, men det er
det muliges kunst.
I forbindelse med, at UCI har ændret omnium disciplinen skal B&U samt banerne
have udfærdiget et forslag til regelændring, således, at disse vil have effekt fra
banesæsonen 2017/2018. Så til orientering har B&U anbefalet dette års arrangør
at afholde B&U DM omnium, som det er afviklet de to forgangne år.
Vi har fået et medlem i udvalget. Mikkel Fenneberg er trådt ind i den plads der var
fri. Mikkel er det unge pust i udvalget og han har livet som rytter helt tæt på og har
nogle ideer som vi vil tage med.
Vi har en ide om, hvad vi gerne vil lave af forskellige ting 2017, men da vi pt. lige
har fået vores budget, så har vi ikke nået at planlægge 2017, men det bliver meldt
ud snarest. Der er nogen nye spændende ting under vejs.
B&U har prøvet at lave et nyt regelsæt til hold DM. Det vil blive offentliggjort sidst i
denne måned, og kommer med på det næste ”Nyt fra B&U” sammen med vores plan
for 2017. Der er stadig nogle input der skal drøftes, og vi syntes selv at det bliver et
rigtig godt regelsæt, der tager mest muligt hensyn til alle ryttere.
Vi vil ønske jer alle et godt nytår, og ser frem til et spændende 2017.
Med venlig hilsen.
DCU´s Børne - og unge udvalg.

