Den 21. april 2022

Referat af baneudvalgsmøde afholdt i Odense den 28. marts 2022
Deltagere: Anika Rasmussen (AR), Claus Rasmussen (CR), Ole Kjeldsen (OK), René
Wenzel (RW), Jesper Schack (JS), Johannes Ollerup Sall (JOS) og Ove Nørgaard (ON)
Gæst: Landstræner Casper Jørgensen
Afbud: Michael Berling (MB), Christian Ranneries (CRA) og Jakob Knudsen som DCUbestyrelses repræsentant (JK)
Velkommen/Indledning
JS orienterede om forskellige emner.
•

Baneudvalg består af flg. personer:

Jesper Schack (formand)
Claus Rasmussen
Anika Rasmussen
Ove Nørgaard
Johannes Ollerup Sall
Rene Wenzel
Ole Kjeldsen
Michael Berling og Christian Ranneries tilknyttes udvalget som rådgivere.
•

DCU har godkendt baneudvalget og B&U-udvalgets ansøgning om en Sommer
Cup i Odense ultimo juni.

•

Terminen for Aarhus Cyklebane har længe været afstemt med DCU og de to
distrikter på et kalendermøde i november 2021. Dog har der efterfølgende vist
sig at distriktet har valgt at give tilladelse til et gadeløb på samme dato som et
af løbene på banen uden at gå i dialog med banen og heller ikke orienteret
banen. Baneudvalget har klaget over denne beslutning og synes ikke det svarer
til de aftaler er der lavet og vi har bedt DCU’s bestyrelse om at hjælpe til at
aftaler internt overholdes i DCU’s udvalg/distrikter. Aarhus Cyklebane har valgt
at flyttes deres løb da de er sikre på at gadeløbet ikke flyttes.

•

Til sommer afholdes der 2 UCI løb i henholdsvis Odense og Aarhus
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•

På opfordring fra Aarhus Cyklebane har baneudvalget søgt DCU om dispensation
til at forsøge en ”klippekorts” ordning for bl.a. at få flere motionister til at
deltage i baneløb. DCU valgte ikke at tildele dispensationen men igangsætter et
generelt arbejde med hele licensstrukturen.

•

UCI løb for 2022/23 sæsonen skal ansøges senest den 1. maj 2022 og fremover
skal man ikke regne med at kunne få anmeldt et UCI løb efter den 1. maj 2022.

•

På DCU’s netop afholdte kongres blev baneudvalgets forslag til ændringer til
DCU’s Sportslige Regler godkendt. Bl.a. betyder det nu at baneudvalgte skal
beslutte hvilke discipliner der køres DM i og indstille dette til DCU’s bestyrelse.
Man har valgt at nedlægge B&U-, Pige/Kvinde- og Masterudvalgene så fremover
er der også baneudvalgets opgave at varetage disse kategorier for banesporten.
Udvalget skal huske at vi også måske skal opdatere de Sportslige Regler igen til
den kommende 2023 sæson og dead-line er 1. november 2022.

•

Sportstiming har lovet at tilpasse tilmeldingssystemet så det også passer til
baneløb. CR tager fat i Sportstiming for at aftalte nærmere.

Nyt fra banelandstræneren
Landstræner Casper Jørgensen gav en grundig orientering om landsholdets arbejde.
Casper kunne bl.a. fortælle at landsholdstruppen er smal og generelt er der også en
bekymring om tilgangen til banesporten.
Casper fortalte også om udfordringen med landevejen nu hvor UCI har ændret
banesæsonen så den er samtidig med landevejssæsonen.
Sammen med Casper fik vi placeret nogle af de danske mesterskaber således at der er
chance for at de allerbedste også deltager.
Nyt fra banerne
Aarhus Cyklebane
JOS orienterede om planerne for en ny indendørsbane og de udfordringer det arbejde
medfører. Målet et nok en 200 m indendørsbane.
Kalender er klar og opdateret med de nye datoer og kan ses på banens hjemmeside.
Odense
Nye omklædnings- og toiletfaciliteter er ved at blive færdiggjort.
Den 9/6 afholdes UCI løb.
20-25 motionscykelryttere har igennem vinteren trænet på banen og sæsonen afsluttes i
indeværende uge.
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DBC
Sæsonplanlægning er i gang og udfordres p.t. med reservation af banen.
Planen er meget lig de sidste år med 3 dages løb og 100 km parløb.
Eventuel fusion mellem DCR/DBC er ved at blive behandlet på klubbernes ekstraordinære
generalforsamlinger.
Status på banecup 2022
Arbejdsgruppen v/AK gav en orientering om projektet. Det er rimelig godt styr på format og
pointsystem og de 2 første terminer på Aarhus Cykelbane er fastsat.
Der skal laves Regelsæt og kontrakter skal justeres til. De forskellige teams skal kontaktes
for at lave en bindende aftale.
Navnet på cup’en blev fastlagt og offentliggøres senere.
DM discipliner/stævner
I udvalget var der enighed om at ændre strukturen for mesterskaber således at der køres
som nævnt nedenfor.
Samtidig blev der besluttet at afvikles alle de mesterskaber er er nævnt nedenfor. Alle
Elite (M/K) og U19 (M/K) er officielle mesterskaber mens resten er uofficielle.
Nogle af mesterskaberne er allerede kørt for 2022 og først fra 2023 kan vi følge planen
fuldstændigt.
A) Der afvikles et stævne over den 2. weekend i december for OL disciplinerne, dvs.
Holdsprint (M/K), Holdløb (M/K), Omnium (M/K), Sprint (M/K), Keirin (kun M) og Parløb (M/K
(+U19 Damer +U17 Piger)).
Stævnet går på skift mellem Odense og Ballerup
B) Der afvikles et stævne over en weekend i januar for Master og U19 i disciplinerne.
U19:
3 km/2 km (M/K)
1000 m/500 m (M/K)
Parløb (M)
Omnium (M/K)
Master:
Parløb
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Omnium
Stævnet går på skift mellem Odense og Ballerup i modsat sted ift. A)
C) B&U
Sprint – alle klasser (M/K)
Omnium - alle klasser
Parløb – U15 drenge/piger og U17 drenge/piger
Stævnet køres hvert 2. år i Aarhus og det modsatte år i henholdsvis Odense eller Ballerup
D) Øvrige discipliner som fordels mellem banerne i forbindelse med sæsonplanlægning dog
køres Derny altid i Ballerup.
Disciplinerne er:
Scratch (M/K)
Pointløb (M/K)
1000 m/500 m (M/K)
4 km/3 km (M/K)
Derny (M/K)

Se bilag for overblik.
Terminskalender 2022/23
Aarhus har sin sæsonplan på plads mens Odense og Ballerup er under udarbejdelse. Den 1.
maj er deadline for registrering af UCI løb.
Når vi er klar med kalenderen, skal denne offentliggøres f.eks. på DCU’s hjemmeside så alle
kan se den og planlægge derefter.

Evt.
Ikke noget at berette.

Referent: Jesper Schack
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