Den 05. oktober 2021

Referat af baneudvalgsmøde afholdt on-line den 27. september
2021
Deltagere: Anika Rasmussen (AR), Claus Rasmussen (CR), Ole Kjeldsen (OK), Jesper
Schack (JS), Johannes Ollerup Sall (JOS), Ove Nørgaard (ON) og Christian Ranneries til
Bane Cup 2022 punktet (CRA)
Afbud: Michael Berling (MB) og Jakob Knudsen som DCU-bestyrelses repræsentant (JK)
Indledning
Kenneth Røpke har valgt at stoppe som sportslig leder hos DBC og dermed også som
medlem af baneudvalget. Indtil videre overtager Ole Kjeldsen hans plads som DBC
udpeget medlem af baneudvalget.
Vi har alle været lidt udfordret på at kunne finde tid til at mødes, derfor blev
mødeform og frekvens drøftet og vi er enige at mødes fysisk såfremt det giver mening.
Nyt fra banerne
Aarhus (JOS): Sæsonen er forbi og den er i princippet gået fint. Det har været rigtig fin deltagelse til
træning men ikke nok til løb. Kalenderen og sammenfald med vigtige landevejsløb er helt klart årsag
til dette. Næste år vil man vurdere om det er rigtig at placere løbene om fredagen. Der ønskes egen
mulighed for at oprette løb hos Sportstiming. Det lykkes med ikke at få bane fredet, og derfor arbejdes
det kraftigt på en mulighed for en indendørs bane.
Odense (CR): Træning forud for sæsonen starter den 1. oktober. Ryttermassen er tilfredsstillende.
Sommer camp var en stor succes med mange deltagere, foruden bane blev der også kørt på landevej
og børnene havde det sjovt. Der arbejdes på flere nye projekter, både for børn og for eliten og
generelt ses det frem til den kommende sæson.
DBC (OK): Træningen har i princippet været i gang hele sommeren og det første stævne afvikles den
30. oktober. Der er lidt udfordringer med antal ryttere til den kommende sæson. Sæsonen byder på
mange store og spændende løb, bl.a. 3-dages løb, internationalt parløb og jubilæumsløb foruden
diverse mesterskaber.
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Status på Facebook gruppe
Baneudvalget ønsker p.t. ikke at oprette en Facebook gruppe for banecykling. Der er allerede
udemærkede Facebook grupper omkring dansk banecykling og de 3 baner har hver især stærke
profiler på de digitale platforme.
Udvalget ser tiden an til næste år og vurdere evalueringen fra de udvalg der har lavet Facebook
grupper.
JS giver besked til DCU.
Bane Cup 2022
Det har vist sig ikke at være helt så nemt at skaffe økonomi til den oprindelige og ambitiøse plan med
en landsdækkende bane cup med forventet start i 2022.
De tre baner tror stadig på idéen og at det vil styrke banesporten og er derfor enige om at starte
projektet dog med lidt mindre økonomisk fundament, for så over tid at vokse. Planen er stadig at
starte i 2022 og afvikle 2 løb på hver bane, både for mænd og kvinder. Der skal afvikles et
løbsprogram som egner sig til TV.
Sponsorer, løbsform, løbsnavn og samarbejde med DCU blev drøftet. AK har sendt et oplæg til DCU
og JS følger op.
Kalender 2022/23
Den aktuelle kalender blev finjusteret og OK og CR skal læse den igennem for at justere de sidste
ting og datoer, ændringer sendes til JS som opdaterer kalenderen og sammen med DCU potentielt
justerer hos UCI.
Den 13. oktober er der kalendermøde i DCU og vi skal så vidt mulig have DM kalenderen for 2022/23
på plads og så skal Aarhus Cykelbane også have deres program på plads da det jo afvikles i
lanevejssæsonen.
JOS, CR og OK mødes for at lægge DM kalenderen og sender den til JS. JOS sender Aarhus
kalenderen til JS
Vi skal naturligvis igen pointere at vi forventer at man respekterer vores kalender og når vi afvikler
DM, Cup og UCI løb bør der ikke være andre løb som potentielt kan betyde at rytterne ikke vil køre
baneløbene.
Ændringer til regler/love
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Sidste år nåede vi ikke tidsnok at indsende ændringer til de sportslige regler og lovene hvad angår
banecykling.
OK har fremsendt forslag til reglement for DM i Dernypace men der er også mange andre ting som
ikke svarer til dagligdagen.
JOS beder Michael Berling om at revidere reglerne/lovene og fremsende dem til udvalget inden deadline. JOS sender også DM i Dernypace oplægget til Michael Berling.
Kongres og valg
DCU’s kongres kan nu endelig afholdes og det sker den 9. oktober.
JS genopstiller som formand og Odense udpeger CR og Aarhus udpeger JOS som medlem af
udvalget. DBC har endnu ikke besluttet hvem de udpeger men OK følger op på dette og beder om der
kan sendes at navn inden kongressen.
De øvrige medlemmer af baneudvalget har udvalget selv suppleret og de fortsætter alle, der er AR,
ON, MB og OK.
Evt.
Ikke noget at berette.
Næste møde
On-line den 22/11-2021 fra 17-19
Referent: Jesper Schack
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