Referat af baneudvalgsmøde afholdt on-line den 20. januar 2021
Deltagere: Johannes Ollerup Sall (JOS), Ove Nørgaard (ON), Anika Rasmussen (AR), Claus
Rasmussen (CR), Kenneth Røpke (KR), Ole Kjeldsen (OK), Jesper Schack (JS) og Jakob Knudsen som
DCU-bestyrelses repræsentant (JK)
1: Indledning
Den nytiltrådte formand JS takkede de øvrige medlemmer for opbakningen til hans post.
2: Budget 2021 og spilleregler
Der er afsat kr. 20.000 til baneudvalget. Disse er øremærket til omkostninger i forbindelse med
udvalgets mødeaktiviteter og til særlige udviklingsaktiviteter.
Vi kan desuden søge DCU om ekstra midler fra en fællespulje, såfremt vi har projekter der kræver
mere økonomi.
Husk at JS skal godkende en udgift inden den kan udbetales. JS rundsender de nyeste
udgiftsskabelon.
3. Covid-19 update
DCU har lavet en guide omkring Covid-19: https://www.cyklingdanmark.dk/corona/ og DIF har en
tilsvarende: https://www.dif.dk/~/link.aspx?_id=FE2E999FD3AC4E92AFF8115064A35931&_z=z
Det er vigtigt at vi løbende følger med i udviklingen da dette har en afgørende betydning for
afviklingen af vores 2021 aktiviteter herunder træning, stævner, mesterskaber, talentudvikling og
rekrutteringstiltag.
P.t. er de fleste aktiviteter lukket ned og det er stort set kun landsholdet, der kan træne. De første
stævner i 2021 er allerede aflyst.
4. Aktiviteter og kalender 2021
5. Løbsdage 2021
6. DM 2021 for Elite, Damer, U19 og Master
4., 5. og 6. under et.
Det er endnu ikke lavet en aktivitetsplan og kalender for 2021.
JOS, CR og KR laver i første omgang en fælles kalender med DM stævner og andre løbsdage.
Derefter kan de enkelte baner tilføje øvrige aktiviteter. Dead-line er den 31. januar 2021

7. Landsdækkende Cup
Baneudvalget ønsker fra 2022 at lave en landsdækkende cup på et højt niveau således at det kan
have stor bevågenhed hos de bedste nationale ryttere og medierne.
JS undersøger opbakning hos potentielle deltagere og JS undersøger også om det økonomiske
grundlag kan skaffes.
8. Samarbejde med landshold
Det er naturligvis vigtigt at udvalget og banerne har et godt samarbejde med de forskellige
landshold og landstrænere. Banerne vil rigtig gerne planlægge stævner og mesterskaber således at
vores landsholdsryttere også har mulighed for at deltage. Banerne har naturligvis stor respekt for
at målet for landsholdene er at vinde internationale medajler, men deres deltagelse nationalt er
også vigtigt for de kommende generationer af baneryttere.
JS efterspørger en løbende sæsonplan hos den sportslige sektor og så vil udvalget forsøge at
navigere derefter.
9. Lovforslag og kongres
Vi er blevet bedt om at reviewe de ny sportslige regler for banen og vi har ingen kommentarer.
Dog er regel om indførsel af et officielt DM i derny pace samt et generelt review af DMdisciplinerne ikke kommet med.
Baneudvalget vil i løbet af 2021 sørge for at der arbejdes konkret med en revidering af de
sportslige regler for banen og indgive disse officielt inden dead-line. Desuden vil udvalget også se
nærmere på de tøjdispensationer der løbende skal behandles i udvalget. JS har ansvaret for dette.
Kongressen er planlagt til den 21. marts men DCU har lavet en plan B pga. corona som kan betyde
at kongressen afvikles den 11. april i stedet.
10. Nyt fra banerne, bordet rundt og evt.
Intet at berette.
11. Næste møde
On-line møde aftalt til den 15. marts 2021 fra 17.00 til 19.00.

referent: Jesper Schack 25. januar 2021

