Den 03. juni 2021

Referat af baneudvalgsmøde afholdt on-line den 3. juni 2021
Deltagere: Michael Berling (MB), Anika Rasmussen (AR), Claus Rasmussen (CR), Kenneth Røpke (KR), Ole
Kjeldsen (OK), Jesper Schack (JS), Christian Ranneries (CR) og Jakob Knudsen som DCU-bestyrelses
repræsentant (JK)
Afbud: Johannes Ollerup Sall (JOS), Ove Nørgaard (ON)
Nyt fra banerne
Aarhus (JOS): Vi har startet sæsonen i Aarhus, med løb i fredags. Vi var lidt pressede på antallet af
ryttere, med dobbelt UCI løb i weekenden og talentsamling i Odense samme dag.
Jeg har talt med Dalsted, og det lader ikke til at være ond vilje, men et hændeligt kalender-uheld. Men
det understreger vigtigheden af at få meldt vores kalender mere klart ud, og tidligere på sæsonen end
vi er vant til.
Odense (CR): Træning p.t. primært for børnene ellers stille og roligt. Der etableres flere toiletter og
omklædningsfaciliteter, tribuner bliver lidt pænere og der bliver plads til flere tilskuere.
DBC (KR): Lidt lige som Odense, der trænes med børn og der er forskellige træningsløb. For 3 dages
løb og 100 km arbejdes der med forskellige sponsorer.
Sæsonplan, aktivitetskalender 2021/22
Generelt en rigtig god kalender med ca. 30 løbsdage og mange mesterskaber og UCI løb. UCI løb er
bl.a. vigtige så vores landsholdryttere kan rejse mindre for at kvalificere sig til de store internationale
mesterskaber.
Det største problem vi har med sæsonplanen, er sammenfald med andre løb især med
landevejssæsonen. Til trods for at stævnedatoer er fremsendt tidligt og før landevejskalenderen er
blevet lavet, så er nogle af stævnedagene ikke blevet respekteret og der er ikke en gang givet en
information til banerne. Allerede inden sæsonen er starter har Aarhus måttet flytte et
Danmarksmesterskab. Det er i distrikt Jylland/Fyn hvor problemerne er. JK havde allerede talt med
Willy Frederiksen tidligere på året, men alligevel opstod problemerne. JK påtaler denne problematik
ved førstkommende møder i både distriktet og DCU’s bestyrelse.
Odense undersøger om de kan afholde stævne den 14/11 for både damer og herrer (dagen efter 3dages løbet i Ballerup er slut).
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Facebook gruppe
Som alle andre DCU udvalg, er vi også blevet bedt om at tage administrationen af en Facebook
gruppe for banecykling under DCU.
Baneudvalget blev enige om at vi gerne vil gøre dette, men at gruppen bliver en informationsgruppe.
Alle der ønsker det, kan kontakte både baneudvalgets medlemmer eller banerne direkte. Desuden er
der allerede en udmærket Facebook gruppe omkring banecykling og med et åbent forum.
AR, JOS og Kenneth Møller Kristensen bliver administratorer. JS informerer DCU.
DCU er i øvrigt i gang med at etablere banecykling.dk siden.
Sommer Camp
Sommer Camp i Odense i uge 26 har 28 tilmeldte + 8 på venteliste. Med det nye formsamlingsloft får
ventelisten også lov til at deltage så altså i alt 36 deltagere. Det er meget tilfredsstillende.
Uheldigvis afholdes der også en Sommer Camp i Randers i samme uge. Til trods for at Bane- og
B&U-udvalgets Sommer Camp er fuldtegnet, er det alligevel uheldigt at afholde to camps i samme
uge. Hvem der har koordineret dette undersøges af JS i DCU’s ledelse og JK i DCU’s bestyrelse og
med en information fra Baneudvalget at vi anbefaler at dette ikke sker igen.
Evt.
Baneudvalget/banerne ønsker at få flere oplysninger om hvad der sker med banecykling, bl.a. regler,
sportsligt, strategi, internationale stævne og mesterskaber etc. Pt. skal vi alle og hver især bruge rigtig
meget tid på selv at søge disse informationer og meget går tabt. Det er vigtigt at vi har opdateret viden
for at kunne udvikle banesporten yderligere.
Vi mangler pt. seniorer til at køre banecykling og som måske har det som deres primære disciplin. Om
sommeren er det naturligt at banestævnerne tages som et supplement til landevejssæsonen, derfor er
det vigtigt som nævnt tidligere, at kalenderen for banen respekteres. Der er derimod fin tilslutning til
B&U løb.
JS, der pt. er konstitueret formand for baneudvalget, opstiller som formand ved kongressen den 3.juli.
Banerne udpeger JOS, CR og KR som banernes repræsentanter i baneudvalget. Efter kongressen
supplerer udvalget sig med de samme medlemmer som i dag.
Fremadrettet vil JS drøfte om det er muligt at en fra den sportslige sektor kan deltage i baneudvalgets
møder.
Efter dette møde, afholdes der et møde omkring Bane Cup 2022.
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Næste møde
Enten den 27. august inden løb på Aarhusbanen ellers den 6. september i Odense. JS undersøger
med JOS om muligheden.
Referent: Jesper Schack
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