Referat, Efterårsmøde Distrikt Jylland-Fyn den 4. november 2018 i Ikast
Velkomst og orientering fra Distriktet:
Willy Frederiksen m.fl. fra distriktsbestyrelsen orienterede om:
Nyt, at der afholdes efterårsmøde i november.
Årsmøde og forårsmøde afholdes samlet søndag den 3. marts 2019.
Information om løbsafholdelse, konsekvenser ved manglende løbsafholdelse/aflysninger, og
mulighed for at udstede bøder.
Hvis en klub ikke kan afholde løb, skal der laves aftale med distriktsbestyrelsen.
Fremover kun Eliteklubber og Basisklubber, Sportsklub udfases.
Tanker om fremtidig klub/medlemsstruktur – der afholdes DCU stormøde den 19. januar
2019 i Middelfart for alle.
Distriktsafgift ændres fra 22 kr. til 14 kr. pr. rytter i 2019.
Forsøg i BMX og MTB, så alle medlemmer automatisk får en licens.
Enhedslicens skal revurderes, så vi sikrer, at der ikke sker flugt til andre grene af cykelsporten
for at slippe for løbsafholdelse.
Info om tidtagning.
E-Cycling er nu godkendt hos UCI/DCU
Efter den samlede orientering fra distriktet blev deltagerne opdelt i disciplin grupper:
Landevej/Bane/Motion
MTB/Cross
BMX

Gruppen med Landevej/Bane/Motion:
Svenn Vind om trafikregulering:
Hjemmeværnspoliti bliver i større omfang brugt til andre opgaver, så vi kan ikke regne med
støtte til cykelløb.
Racemarshalls skal have uddannelse før de må udøve.
Både TO’ere og Racemarshalls kan nu straffes.
Klubber kan straffes, hvis de ikke bruger godkendte TO’ere/Racemarshalls. Kursusbevis skal
fremvises.
Godkendte kursusudbydere, listen ses på færdselsstyrelsens hjemmeside
DCU, DAF og Rulleskøjte forbundet i samarbejde om TO’ere. Prisen er normalt 100 kr. pr.
time, events optil 300 kr. pr. time.
Forslag fra salen om, at hver klub uddanner ca. 5 TO’ere, og klubber i nærområdet hjælper

hinanden.
Distriktet bringer problematikken videre til DCU.
Ole Iversen, Thy: frygt for cykelløb uden politi, hjv. politi, TO’ere osv.
Claus Rasmussen, Cykling Odense: DCU/DIF bør gå til politikerne, og fortælle, at den nye
lovgivning ikke kan bruges til noget, og dræber licens cykelløb, talentudvikling m.m.
Allan Eg, Herning: klubberne har et ansvar for nytænkning, og selv være med til at løse
opgaverne.
Frits Jensen, kommissær: klubberne kan i fællesskab lave førstehjælpskurser, og dermed er
man direkte klar til TO kursus.
Landevejsløb 2018, ris/ros – åben debat om terminen, sikkerhed, standard på løbene,
aflysninger:
Kurt Markussen, JF konkurrenceudvalg:
Vi skal sørge for at der arrangeres cykelløb i alle discipliner
Claus Rasmussen, Cykling Odense:
Vi skal tage hånd om børn og unge, det er DCU’s fremtid.
Det nytter ikke, at nye klubber, der kommer til, kun vil voksencykling
Banesæson 2018: Odense har lavet bane camps, men savner økonomi.
Hvad giver Extreme i sponsorat og hvem får tøjsponsoratet?
Udfordring med Extreme reklame, hvis man ikke bruger Extreme.
Ole Jensen, Hedensted:
Ikke rimeligt, at klubben har ekstraudgifter til ekstra blomster ifm. Extreme Cup.
Hammel: synes det er dyrt, at der påføres klubberne så mange ekstra udgifter til TO’ere og
Racemarshalls.
Svært at forsvare overfor klubbens motionister, at de skal hjælpe til et arrangement, der giver
underskud.
Markedsføring af arrangementerne mangler – vi har et godt produkt med tidtagning,
sikkerhed, speaker
Afskaf præmiepenge til så mange.
Jørgen Schmidt, Randers CK: elektronisk indskrivning fungerer rigtig godt.
Jesper Schack, Sønderborg: forvirrende info omkring bemanding fra arrangøren til
indskrivningen.
Extreme Cup: for mange afdelinger, især i master klassen, når oprykning er låst i de løb.
Hvorfor skal klubben stille en mand til rådighed?
Ikke rimeligt, at Extreme Cup koster klubben penge (buketter)
Godt med Extreme Cup i A-klassen - Masterklasser behøver ikke køre cup.
Henrik Nielsen, Cykling Vest: Ingen grund til cup i masterklassen, da oprykning er låst.
Tidtagning m.m. fungerer super godt.

Stop al tidtagning i motionsløb, rene motionsløb for hr. og fru Jensen.
Kun et løb pr. weekend.
Styrkeinddelte klasser.
Pinsen var også låst for oprykning, så efterhånden en del løb, der er låst.
Ikke fair play, at nogle masterryttere kører uden om målstregen, for ikke at rykke op.
Kurt Markussen: Sender info til klubberne i god tid inden de skal afholde løb. Denne skrivelse
optimeres til 2019 med flere informationer.
Herning: forvirring omkring sidste tilmeldingsfrist, hvorfor overholdes det aftalte ikke?
God resultat app.
Gode pigearrangementer.
Mangler drengearrangementer.
Søren Kjærså, Middelfart: problematisk, at klubberne ikke selv kan oprette propositioner
Jan Klinge, Middelfart:
Stor cadeau til Pige-Kvinde udvalget.
Mange flere BU samlinger og arrangementer på tværs.
BU klubberne skal styrkes meget mere.
Morten Breiner/Henrik Dann, Distriktet: Vi undersøger mulighed for, at Sportstiming står for
oprettelse af propositioner, så det bliver ensartet.
Frits Jensen, kommissær: Vigtigt med navn + tlf. nr. på løbsansvarlig, så klubben kan
kontaktes 10-12 dage inden løbet, ikke nok kun med mail adr.
Kurt Iversen, Fredericia: Lige pt. fejl i prop. til cross i Fredericia.
Nemmere tilgang til propositioner for arrangøren.
Husk at give nøjagtige informationer, og ikke kun skrive ”samme sted som sidste år”.
Rødekro: Dobbelt arrangement med tysk klub – kan det arrangeres, at der ikke er løb i
modsatte distrikt samme dag?
Ole Iversen, Thy: kortere ruter og nye forslag til nytænkning.
Hammel: har i 2018 haft en kortere rute, nemmere med bemanding. Vigtigt med eksponering
af løbene, fedt målområde, storskærm o.lign.
Jan Klinge, Middelfart: Tænk i forskellige og nye muligheder, f.eks. løb for færre klasser.
Michael Berling, CK Aarhus:
Der tænkes i styrke opdeling i BU klasser.
Klasser skal nytænkes, vi skal være konkurrencedygtige overfor kommercielle
arrangementer.
Struktur skal laves om, hvis vi skal favne flere licensryttere.

Nyborg:
Vi skal være åbne for nytænkning omkring klasseinddeling.
Extreme Cup: låst oprykning ikke optimalt
”piratligaer” der laver cykelløb, konkurrence på samme niveau uanset alder.
Claus Rasmussen, Cykling Odense:
Ønsker bedre mulighed for styrkeopdeling, også i børn-unge.
Hjælpere til løb, kan evt. findes i andre sportsklubber mod lidt betaling.
Ole Iversen, Thy: Cuppen har kørt i flere år, og er de sidste par år udvidet med H40 og H50.
Nogle masterryttere har rost cuppen, også den låste oprykning.
Henriette Korneliussen, Distriktet:
En fordel at have en cup afdeling, betaler gerne en buket.
Lotte Schmidt, Distriktet:
Hvis Extreme Cup buketter skal betales af distriktet, skal buketterne også betales til Tornado
Cup.
Jørgen Schmidt, Randers CK:
Evt. samarbejde med andre sportsklubber, skoleklasser o.lign. omkring hjælp til vores
cykelløb.
Opsamling v/Henrik Dann, Distriktet:
Ros: tidtagning/app/tilmelding, god sikkerhed ved løb
Ris: Extreme Cup, låst oprykning og udgifter til ekstra blomster
Fremtid: kig på klasseinddeling
Termin 2019:
Henriette Korneliussen, Distriktet:
Alle skulle gerne have modtaget pdf fil med foreløbig termin.
Rødt markerede felter = køres der indtil videre ikke løb i JF på de dage.
Kalenderen er et udkast.
Fælles ansvar, at terminen fyldes ud.
Der skal være kvalitet i Demin og Uno-X Cup løb – arrangører vurderes af DCU og
terminsplanlæggerne.
Termin klar medio december.
Pigecamp i Esbjerg 22.-24. feb.
BU træningslejr i Horsens 8.-10. marts
Henning Knudsen, Vejen og kommissærudvalget: Yderst vigtigt med kvalitetsløb i cup løbene.
Claus Rasmussen, Cykling Odense: ikke optimalt, at UCI løb falder sammen med f.eks. DM
arrangementer i andre discipliner o.lign.
Løbsfrie weekender, hvor f.eks. BU ikke deltager, så klubberne har mulighed for at lave noget
socialt for BU ryttere, også i weekenderne.

Morten Korsgaard, Esbjerg: Vigtigt at fastholde ensartet sæsonstart, så sæsonstart ikke er
”svævende”, så ryttere kan planlægge træningslejre osv.
Jørgen Schmidt, Randers CK: kan der laves en råskitse, når sidste frist for terminsønsker er
overstået, så de klubber, der har meldt ind til tiden, har deres termin, og resten må tage de
datoer, der er tilbage.
Kurt Markussen: ingen dobbeltløb før alle weekender er besat.
Solveig Uhre, Pige-Kvindeudvalget: Sociale klubarrangementer kan laves ude til løbene.
BU t-lejre i distrikterne burde ligge på forskellige datoer, så pigerytterne kan deltage i begge.
Willy Frederiksen: BU t-lejr i Horsens, der forsøges at lave indledningsløb for BU rytterne,
hvor tidtagningsudstyret testes forud for sæsonen.
Eventuelt og Fremtidige cykelløb:
Jan Klinge, Middelfart, Finn Madsen, Nr. Søby, Ulrik Gorm Albrechtsen, DGI og Klaus Møller,
CK Djurs præsenterede deres idéer til fremtidens løbsafholdelse.
Her er punkterne i korte træk (hele PowerPoint præsentationen kan ses i særskilt fil)
Hvorfor falder antallet af aktive licensryttere?
Del erfaring med de klubber, der har mange ryttere
Genskabe klubkultur
Lavere licenspris/forhøjede startpenge i 10 løb
Markedsføring af løb.
Økonomi i cykelløbene:
Kan DCU/distrikterne hjælpe?
Reducering af betalingen til distrikterne.
Stille hjælp (hegn, skilte, TO’ere, racemarshals o.lign.)
Skoda, lånebiler?
Betaling af neutral service.
Sikkerhed:
Kortere rundstrækninger
BU løb på kortere rundstrækninger
DCU laver aftaler med politikredse, så klubberne ikke skal sende ansøgninger ind.
Samarbejde med distrikterne:
Afskaf distrikterne
Fælles tilmeldingssystem
Distriktsformuer overføres til DCU
Kun løb i et distrikt pr. weekend
Konkurrence fra motionsløb:
Hvordan vendes motionsløb til ikke at være en konkurrent

Kan der formaliseres en motionsklasse, der kan være fødekæde til licens-løb
Forskellen på motionsløb og licensløb skal gøre mere tydelig, ikke mindst omkring
sikkerheden i et licensløb: kontroller, som må regulere trafikken, ensretning, racemarshals.
Ingen tidtagning i motionsløb.
Aflysninger:
Mange aflysninger med kort varsel, svært at planlægge sæsonen.
Klubber, der aflyser – kan de tvinges til at hjælpe andre.
Hvordan undgår vi klubber, som ikke afholder løb, men som har ryttere med i licensløb
alligevel.
Jørgen Schmidt, Randers CK: indforstået med, at det vil være optimalt med nul tidtagning i
motionsløb, men vil det ikke rykke en masse ryttere over i DGI?
Claus Rasmussen, Cykling Odense:
Krav til nye klubber skal skærpes.
Team navn Basis klubber??
Cykling Odense er medlem i DGI, for at have en finger på pulsen med, hvad de laver.
Svenn Vind: kat. 4 løb (politiansøgning), der må ikke konkurreres.
Ole Jensen, Hedensted:
BMX og MTB, fri licens i 2019, hvad går det ud på?
Mange små klubber i nærområderne, kan de ikke involveres i licens.
Holstebro:
Mange gode tanker, mangler udmeldinger ovenfra, hvem tager ansvar for det hele
(vidensdeling)
Forsøger at få medlemmer fra motionsklubber, som så beholder dobbelt medlemskab. De
tilbydes billigt kontingent det første år.
Lotte Schmidt, Distriktet:
Motionsløb søges ofte i kat. 3, som de ikke må være – de skal søges i kat. 4, hvor der som
nævnt ikke må køres konkurrence.
Forsøgsordning i BMX og MTB med automatisk licens til alle medlemmer i BMX og MTB
klubber – der kommer udmelding fra DCU om dette.
Klasseinddeling vil landevejsudvalget kigge på i 2019.
Hammel:
Kig på klasseinddeling
Markedsføring af de gode løb
Nyborg:
Samarbejde med DGI, ikke fastholde monopol, men selvfølgelig fastsætte rammerne for et
licensløb.
Udgift til A-klassens serviceordning bør ligge hos distriktet.
Søren Kjærås, Middelfart:

Hvor forsvinder de unge hen efter U17 og efter U19.
Juniorteams er gode, men mange stopper efter juniortiden.
Sportstiming, tilmelding til både tri og landevejsløb kan ikke lade sig gøre under samme
profil?
Jan Klinge, Middelfart:
Hamrende vigtig med udvikling af nye ryttere, både unge og ældre
Udstyr skal begrænses
Masterplan for, hvad vi vil med juniorteams – du kan starte et juniorteam, men ingen
opfølgning.
Rikke Pedersen, Esbjerg:
Hvordan fastholder vi de ryttere, der ikke kommer på juniorteams, og heller ikke ønsker det.
Det skal være nemmere for motionister at få licens – evt. ved at reducere omkostningerne.
Kurt Markussen:
Flot oplæg fra Klaus, Finn, Klinge og Gorm.
Følg op på tiltag – der skal arbejdes videre med dem.
Morten Breiner, Distriktet:
Opklarende spørgsmål omkring team navn som motionsklub, navn skal ændres, hvis man
ønsker at blive licensklub.
Henrik Dann, Distriktet:
Gennemtænkt oplæg, vi tager det med på bestyrelsesmøderne.
Rødekro:
Motionsryttere er bange for farten i licensløb.
?? fra Midtjylland: hvorfor piske klubberne, hvorfor ikke forsøge at få ”motionsteams” ind og
køre licensløb, kom i dialog med dem om, hvorfor de evt. ikke ønsker at køre licens.
Solveig Uhre, Pige-Kvinde udvalget:
Mangler fælles kalender for alle discipliner.
Kurt Iversen, Fredericia:
Hører spørgsmålet, hvorfor skal jeg melde mig ind i en licensklub, når jeg kan køre i mit eget
tøj og køre motionsløb uden at skulle hjælpe med noget.
CK Djurs:
Sommertid/vintertid, hvis der bliver indført permanent vintertid, problematisk med
aftentræning, hvad vil DCU gøre?
Rødekro:
Har henvendt sig til de mindre motionsklubber, og været ude at træne med dem, det har givet
et par nye licensryttere.
Planlægger nogle fælles samlinger i 2019.

Herning:
Ikke enig i, at det er sværere at afholde løb for en lille klub fremfor en stor klub.
Det øgede startgebyr pga. genopretningsfond, kan gives videre til klubberne, når gælden er
betalt.
Søren Kjærås, Middelfart:
Hvad sker der med præmieskalaen? Håber, at præmier helt udgår
Bjarne Olsen, Silkeborg:
Præmieoplæg sidste år var fordyrende for klubberne.
Der skal arbejdes på et nyt oplæg.
Håber, at præmierne laves om, så der ikke skal pakkes så mange kuverter.
Claus Rasmussen, Cykling Odense:
Har hørt rygter om, at der er cross el. MTB klubber, der har valgt ikke at udbetale præmier.
Hvad hvis vi alle et år siger, at vi vil ikke afholde cykelløb og heller ikke hjælpe andre klubber
med at afholde løb, så får vi konsekvenserne at føle.
Michael Berling, CK Aarhus:
Vil det være muligt med elektronisk overførsel af præmiepenge efter løbet.
Anders Bystrup, Aalborg CR:
I MTB er der kun 3 præmier, men til gengæld point til alle.
Kun pengepræmier i UCI klasserne i MTB, kunne være muligt på landevejen.
Henrik Nielsen, Cykling West:
Hvis man dropper alle præmier, så er der flere penge til arrangørklubben, og dermed større
overskud til klubberne.
Henrik Dann, Distriktet:
Man skal tænke over, om man repræsenterer sig selv eller rytterne i klubben, når der tales om
afskaffelse af præmiepenge.
Jan Klinge, Middelfart:
Det vil skabe god økonomi med afskaffelse af præmiepenge.
Hammel:
Balancere rytternes ønske mod løbsarrangøren, så de lærer at være taknemmelige for
arrangementet.
Afskaf præmiepenge.
Ole Jensen, Hedensted:
Får stor anerkendelse for sine løb.
Latterligt at lave præmiekuverter.
Kurt Markussen:
Lav en dispensation til 3 klubber næste sæson til at køre uden præmiepenge, vil det give flere

hjælpere?
Opfølgningspunkter til Distriktsbestyrelsen fra landevejsmødet:
Opfølgning på ny lovgivning af TO’ere og Racemarshalls
Klasseinddeling (DCU’s landevejsudvalg skal arbejde med dette)
Extreme Cup: antal afdelinger i Master klasserne, låst oprykning?
Extreme Cup og Tornado Cup: skal distriktet stå for betaling af buketterne
Serviceordning: skal distriktet stå for denne udgift
Evaluere og følge op på oplægget fra Klaus Møller, Finn Madsen, Jan Klinge, Ulrik Gorm

Gruppen med MTB/Cross:
Følgende klubber var repræsenteret:
Mountain Bike Klub Silkeborg
Ry Cycle Klub
MTB Kolding
Racing Kolding
Viborg Trial Klub
Hammel Cykle Klub
Følgende emner blev diskuteret:
Licens til alle B&U ryttere
Målportal til MTB løb – DCU materialebank/MTB aftale
Løbssetup opdateres
Løbsforpligtelse – alle klasser eller ej
B&U cup med teknikøvelser
Naturstyrelsen – godkendelser

Gruppen med BMX:
Referat kommer snarest

