
	  

Nyt	  fra	  B&U-‐februar	  2016 

 
Så	  har	  vi	  haft	  vores	  første	  møde	  i	  DCU	  B&U	  udvalget.	   
 
Vi	  blev	  enige	  om	  at	  sende	  et	  ”Nyt	  fra	  BU”	  ud,	  for	  at	  fortælle	  lidt	  om	  hvad	  vi	  arbejder	  
med,	  og	  hvad	  vi	  lige	  nu	  kan	  tilbyde	  jer	  ryttere,	  trænere	  og	  ledere	  ude	  i	  klubberne. 
 
Tilskud	  til	  ture. 
 
På	  vores	  budget	  er	  der	  afsat	  følgende	  tre	  beløb,	  som	  er	  øremærket:	   
 
U15	  talent	  udvikling	   	   	   10.000	  kr. 
Fastholdelse	  af	  piger	  i	  sporten	   10.000	  kr. 
Bedre	  overgang	  mellem	  klasserne	   10.000	  kr.	   
 
Disse	  beløb	  skal	  vi	  have	  ud	  at	  køre,	  og	  I	  er	  alle	  velkomne	  til	  at	  ansøge	  om	  tilskud	  til	  
jeres	  projekt,	  tur	  m.v. 
Talent	  udvikling	  og	  fastholdelse	  af	  piger	  forestiller	  vi	  os,	  at	  man	  søger	  penge	  ved	  at	  
sende	  en	  mail	  til	  Henrik	  Fenneberg,	  med	  en	  beskrivelse	  af	  det	  område/projekt	  som	  der	  
ønskes	  tilskud	  til.	   
 
Samtidig	  skal	  projektet	  opfylde	  følgende	  krav: 
 

•   For	  ture	  med	  et	  hold	  af	  U15	  ryttere,	  skal	  holdet	  bestå	  af	  ryttere	  fra	  hele	  landet.	  
Der	  kan	  ikke	  søges	  penge	  til	  klubture	  eller	  distriktsture.	    

•   Projektet	  skal	  være	  til	  fastholdelse	  af	  piger	  i	  alle	  aldersklasser	  	  	    
•   I	  ansøgningen	  skal	  I	  oplyse	  hvem	  som	  er	  ledere	  på	  turen/projektet,	  hvilke	  

ryttere	  samt	  klubber	  rytterne	  kommer	  fra.	    
•   Et	  veldokumenteret	  budget	  for	  turen/projektet.  
•   For	  at	  kunne	  opnå	  tilskud	  skal	  ansøger	  levere	  en	  fyldestgørende	  

tur/arrangement/projekt	  beretning,	  et	  pasende	  antal	  billeder	  fra	  
turen/projektet,	  herunder	  et	  samlet	  deltager/hold	  billede,	  som	  skal	  bruges	  til	  
Cykling	  Danmarks	  hjemmeside	  Det	  gør	  det	  samtidig	  nemmere	  for	  B&U	  udvalget	  
at	  opnå	  tilskud	  til	  næste	  år,	  når	  vi	  skal	  søge	  om	  penge	  til	  det	  nye	  budget.	    

 
Ansøgninger	  vil	  blive	  behandlet	  løbende,	  og	  når	  formanden	  har	  modtaget	  mailen,	  vil	  i	  
modtage	  en	  mail	  bekræftelse	  samt	  et	  tidspunkt	  for,	  hvornår	  der	  kan	  forventes	  svar.	   
 
Referater: 
Fremover	  vil	  alle	  referater	  fra	  B&U	  udvalgets	  møder	  blive	  offentliggjort	  på	  
www.Cyklingdanmark.dk	  under	  B&U	  udvalget.	  Her	  har	  i	  mulighed	  for	  at	  holde	  jer	  
orienteret	  om	  de	  tiltag	  og	  tanker,	  vi	  gør	  os.	  Ligesom	  vi	  også	  gerne	  vil	  høre	  fra	  jer	  ude	  i	  
klubberne,	  om	  I	  har	  ideer	  til	  at	  fremme	  cykelsporten	  for	  piger	  og	  drenge	  i	  Danmark.	  I	  er	  
altid	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  en	  af	  os	  fra	  B&U	  udvalget,	  hvis	  I	  har	  noget	  på	  hjertet. 
 



	  

Børneattester:	  	   
I	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  at,	  alle	  klubber	  under	  DIF	  er	  forpligtiget	  til	  at	  indhente	  
børneattester,	  når	  man	  er	  leder	  eller	  træner	  og	  har	  lederansvar	  for	  børn	  og	  unge	  under	  
15	  år.	  Loven	  for	  Børneattest	  blev	  vedtaget	  af	  Folketinget	  den	  16.	  juni	  2005	  og	  kan	  
læses	  på	  følgende	  link. 
http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Klub%20og%20bredde/Klubdrift/Lo
vkrav/vejledning_idraetsforeninger_boerneattester.ashx	   
 
Ligesom	  I	  kan	  hente	  en	  blanket	  på	  følgende	  link. 
file:///C:/Users/kdi/Downloads/Blanket_til_indhentning_af_b%C3%B8rneattest.pdf	   
 
Ansøgning	  om	  DM. 
Vi	  skal	  have	  fundet	  en	  klub	  til	  at	  afvikle	  BU	  DM	  2017.	  Vi	  vil	  meget	  gerne	  have	  en	  
ansøgning	  fra	  de	  klubber,	  der	  er	  interesseret.	  Vi	  kunne	  godt	  tænke	  os,	  at	  vi	  kan	  
præsentere,	  hvor	  DM	  skal	  afholdes	  i	  ’17	  fra	  podiet	  til	  DM	  i	  2016.	   
Vi	  skal	  have	  ansøgningen	  senest	  den	  15.	  juni	  2016.	  	   
 

Vores	  motto	  er	  ”samarbejde,	  synlighed	  og	  åbenhed”	   
 
Det	  var	  alt	  for	  denne	  gang,	  vi	  håber,	  at	  I	  syntes,	  det	  var	  en	  god	  ide,	  med	  sådan	  et	  ”nyt	  
fra	  BU”.	   
Vi	  gør	  det	  for	  at	  prøve	  at	  skabe	  så	  meget	  åbenhed	  som	  muligt.	   
 

Kristian	  Lilliendal,	  Tonny	  Breiner,	  Kenneth	  Dideriksen	  og	  Henrik	  Fenneberg	   
DCU	  Børn	  &	  Unge	  udvalget	  	   
 
	  	  


