Beslutningsreferat
Møde:

DCU B&U udvalgsmøde/ workshop

Mødedato:

29-012019

Referent:

Klaus Falk Paarup

Ref. dato:

02-022019

Deltagere:

Rasmus Nielsen (DCU–SJ)
Kim Skivild (DCU-JF)
Kristoffer G. Nielsen (DCU)
Lotte Schmidt (landevejsudvalget)
Klaus Falk Paarup

Fraværende: Ingen

Agenda:
1

Kort orientering fra DCU Ideseminar og idemøde om B&U træning afholdt
af Værløse Farum cykelklub.

2

Opfølgning på aftaler fra sidste møde

3

Nyt landevejsløbskoncept

4

Skæringsdato for beregning af aldersklasser

5

Oprykningsregler

6

B&U DM (landevej 2019)

7

Udmåling på gearing 23 versus 28 tommer dæk

Agenda
point

Actions/info

1.

•

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Responsible Deadline

Klaus orienterede om to idemøder der er
afviklet inden for den seneste måned. Ét i
Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@dcu-cykling.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

•
•
•

•

2.

•

•
•
•

3.
•

•

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

DCU om udvikling af licenscykling og tilbud til
alle DCU-medlemmer og ét i Værløse Farum
cykelklub om udvikling af B&U cykling. Mødet
i Værløse var initieret af Værløse, men
koordineret med Kristoffer fra DCU. Klaus
konstaterede at begge møder havde været
gode og at mødet i Værløse bekræftede
behovet for at klubberne erfaringsudveksler.
Derfor skal vi også i udvalget arbejde videre
med at initiere erfaringsudveksling mellem
klubberne mere systematisk. Vi arbejder
videre med et ERFA-møde i forbindelse med
Tour de Himmelfart.
Referater fra begge idemøder er vedhæftet.
Klaus konstaterede at Kristoffer nu er inviteret
til alle møder.
Det er blevet bekræftet fra henholdsvis
Horsens og Næstved at Kristoffer og Klaus kan
deltage på begge distriktslejre og afholde et
ledermøde med fokus på rekruttering og
fastholdelse af børn i cykelsporten.
Klaus har ikke fået kontaktet andre udvalg
med
henblik
på
samarbejde
og
ambassadørordning. Opgave udestår.
Vedr. B&U ERFA-møde. Klaus har kontaktet
Odder cykelklub og der arbejdes videre med
ideen om at bruge Tour de Himmelfart som
kickstart. Mødet i Værløse viste at behovet
findes, men også at 1 – 1 ½ time er meget kort
tid, så vi skal være skarpe på budskaberne.
Klaus arbejder videre med at få bekræftelse
fra Odder.
Afventer DCU budget udmelding.
Klaus konstaterede at der er fuld opbakning
fra DCU og landevejsudvalg til nyt
pilotkoncept. Eneste udestående er økonomi.
Det blev besluttet at forsøge at finde klubber,
der vil deltage i pilotkoncept og sammen med
dem udarbejde budgetoverslag og tage
dialogen, når vi har noget mere konkret på
økonomien.
Kim og Rasmus er allerede i dialog med flere
interesserede klubber. Kim og Rasmus skal
have bekræftet fra klubber om de vil være
med.
Lotte konstaterede at det gode ved dette
arrangement fra landevejsudvalget side er at

1. marts

1. marts

Kim og
Rasmus

1. marts

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@dcu-cykling.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

vi får testet nogle ideer inden vi skal arbejde
med reglement.
•

•

4.
•
•
•

•

5.

•
•

Det blev besluttet at oprykning kan ske efter
sommerferien og ikke først efter DM.
Kim og Rasmus koordinerer bilateralt, da
ansvaret for oprykning ligger i distrikterne.

Lotte

Medio
februar

Rasmus og
Kim

Det blev besluttet at Klaus skal kontakte
Jens Erik for at høre om de rygter vi har hørt
om at Esbjerg er ved at springe fra B&U DM
landevej er korrekte.

Klaus

Hurtigst
muligt

•

Udvalget var enige om at meterudmålingen
bør tage udgangspunkt i 25 dæk og fastholde
samme tiltænkte gearing pr. klasse

Kim skriver
forslag
Klaus tager
den videre
til DCU

1. marts

•
•

Næste møde.
Vi arbejder videre med at gennemføre fysisk
møde i forbindelse med 3 dage i Nord i
påsken.
Telefonmøde bliver sat op ca. 1 måned.
Lotte var glad for at deltage og ville gerne
deltage igen.

6.

7.

Klaus konstaterede at B&U har en udfordring
ved at beregne inddeling i aldersklasser med
skæringsdato 1. januar. Det betyder, at der for
Bane og Cross er der meget rod i hvem der
må deltage i hvilke DM og der er opstået
”piratinddeling”, hvor specielt banen ikke
følger DCU reglerne.
Alle i udvalget var enige om at
skæringsdatoen for beregning af
aldersinddeling skal flyttes til 1. oktober,
dermed undgår vi problemet.
Det bør ikke være et problem da B&U ikke
følger UCI, men skal indrette regler der
fungerer i B&U DK.
Lotte konstaterede at det samme gælder for
Mater.
Lotte vil tage det med på møde med Jens
Erik (15 februar). Ikke helt sikker på datoen.

•
•

Danmarks Cykle Union
Danish Cycling Federation

Idrættens Hus

web

cyklingdanmark.dk

Brøndby Stadion 20

facebook

facebook.com/DanmarksCykleUnion

DK-2605 Brøndby

email

dcu@dcu-cykling.dk

Denmark

tel

+45 43 26 28 02

