Den 17. marts 2021

Referat af baneudvalgsmøde afholdt on-line den 15. marts 2021
Deltagere: Johannes Ollerup Sall (JOS), Michael Berling (MB), 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)
Nyt fra banerne
Aarhus: Generelt ser planlægningen af den kommende sæson fornuftig ud. Der er gode
sponsormuligheder og dette benyttes bl.a. til en ny Derny maskine. Der kæmpes på flere fronter med
at banen ikke bliver fredet.
Odense: Ikke så meget nyt. Eliten kan som de eneste træne på banen og der ventes på at andre
klasser også kan få lov til at genoptage træningen. Omklædningsfaciliteter/toiletter er ved at blive
fornyet.
DBC: Der er kun landsholdet der pt. må benytte banen. Der kæmpes dog hårdt for at eliten også kan
begynde at benytte banen og det ser ud til at en løsning snart er på vej.

Feed-back efter møde med landstræner og sportschef
JS har afholdt et rigtig godt møde med landstrænerne og sportschefen. Notat er fremsendt til
baneudvalget og der var ikke yderligere kommentarer.
Efter OL vil baneudvalget begynde løbende at få tilsendt landsholdets planer.
De 3 baner ønsker ikke at skaffe økonomi til at DCU kan lønne en ½ tids B&U træner.
Dato for DM elite herrer i parløb og omnium aftales med Casper Jørgensen som sørger for
landholdsrytterne deltager.

Sommer Camp 2021 i Odense
Sammen med B&U udvalget har baneudvalget efter oplæg fra Odense, indsendt ansøgning til DCU
om støtte til en B&U Sommer Camp som skal afholdes på Odense Cyklebane.
Ansøgningen er blevet godkendt.
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CR og Odense er ansvarlig for at afvikle Sommer Camp’en.

Bane Cup 2022 status
Baneudvalget blev enig om at cup’en skal være for den danske herre elite, den danske kvinde elite og
B&U ryttere.
Cup’en skal være høj profileret med store mediedækning herunder live TV. Det bliver intensive
stævne på maks. 2 timer. Discipliner mm. er endnu ikke fastlagt.
Den langsigtet plan er at få flere til at dyrke banesporten, så vi sikrer en kontinuerlig fødekæde til
vores landshold.
JS har kontaktet de danske UCI-teams og det norske Unox team. Alle bakker op om dette initiativ. Det
samme gør landstræneren og sportschefen.
Der er startet en dialog med DCU for at undersøge det økonomiske fundament.
Der blev nedsat et underudvalg som skal arbejde videre med dette projekt. Udvalget består af JOS,
MB, AR, CR, KR, Chr. Ranneries og JS som ”pennefører”.

Sæsonplan, aktivitetskalender 2021

Alle baner har fået sæsonplanen på plads. JS laver en samlet plan og vi forsøger at få DCU til at lave
noget presse på det.

Evt.
JS orienterede om ”Alt På Hjul” projektet i Hobro.
Odense har problemer med at får adgang til Sportstiming. JK kontakter Willy Frederiksen for at få
problemet løst.
Aarhus oplever at der på allerede planlagte stævnedage, også senere siges ja til div. gadeløb. Da det
ofte er de samme ryttere der deltager i begge arrangementer, er det ikke så heldigt og baneudvalget
ønsker at vores sæsonplan respekteres. Allerede nu kan der ses at der er planlagt 2 gadeløb på
datoer hvor Aarhusbane allerede har stævne (Gert Franks Mindeløb – Holstebro Gadeløb 20/8 og
Jørgen Leths Æresløb samt DM i Sprint - Herning Gadeløb 3/9). Aarhusbane har f.eks. allerede
sørger for speaker, sponsorer mm. JK kontakter Willy Frederiksen for at drøfte og løse
problematikken generelt men også specifikt for de nuværende overlap.
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Næste møde
31/5 kl. 17-19 Enten online eller i Odense.

Referent: Jesper Schack
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