Den 14. september 2022

Referat af baneudvalgsmøde afholdt via Teams den 13. september
2022
Deltagere: Anika Rasmussen (AR), Claus Rasmussen (CR), Ole Kjeldsen (OK), Jesper
Schack (JS), Christian Ranneries (CRA) og Mette Anker Wandahl som DCU-bestyrelses
repræsentant (MW)
Gæst: Landstræner Casper Jørgensen
Afbud: Johannes Ollerup Sall (JOS), Ove Nørgaard (ON), Michael Berling (MB), Mathias
Krigbaum (MK) og Jakob Knudsen (JK)
Velkommen/Indledning
JS orienterede om forskellige emner.
•

DBC Ballerup har udpeget Mathias Krigbaum som sportschef og har også
udpeget ham som medlem af Baneudvalget.

•

For forslag til ændringer af de sportslige regler er der deadline 1. november
hvorefter DCU’s administration renskriver forslagene. Den 15. november sendes
de til høring i distrikterne og TK. Processen afsluttes med Reglementsmøde den
8/12 fra 16-21 i Middelfart eller Teams.
CRA er baneudvalgets tovholder på opgaven. JS sender de aktuelle regler til
udvalget og alle sender deres respektive input til CRA.

•

UCI har ændret terminsåret for banecykling så det fremover følger kalenderåret.
Det betyder bl.a. at UCI løb for 2023 skal meldes ind i september mens
nationale mesterskaber skal meldes ind senest 15. oktober. JS samler og sender
videre til DCU/UCI. CR undersøger om Odense har et julestævne efter DBC
Ballerups nytårsstævne.

•

Den 1. november holdes der Teams møde for DCU kalenderen for 2023. DCU’s
direktør er tovholder og vi skal melder kalenderen ind senest den 14. oktober.
Det er for vores vedkommende primært Aarhus banen + UCI løbet i Odense, som
falder sammen med landevejssæsonen. JOS laver kalender for Aarhus
Cykelbaner og JS og eventuelt JOS deltager på mødet dem 1. november.
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Nyt fra banelandstræneren
Landstræner Casper Jørgensen gav en grundig orientering om landsholdets arbejde.
EM i München gik godt både for herrer og damer og Casper er tilfreds med resultaterne.
VM er meget snart og målet er medaljer i holdløb og parløb for herrer samt parløb for
damer. Vi deltager også i omnium og pointløb.
Næste år starter OL kvalifikationen og det er Nations Cups, EM og VM der tæller med i
regnskabet.
Nations Cup er alle uden for Europa, nemlig i Jakarta, Cairo og Milton. Generelt en stor
økonomisk udfordring men det er betingelserne lige nu.
Vi er stadig smalle på herresiden og meget smalle på damesiden. Juniortalentmassen er
blevet alvorlig tynd. Generelt er Casper fortsat bekymret for tilgangen til cykelsporten og
dermed også banesporten. Desuden bliver det endnu sværere at kombinere landevej og
bane da UCI har ændret banesporten til at være samtidig med landevejssæsonen og VM
2023 er f.eks. i august måned.

Nyt fra banerne
Aarhus Cyklebane
Pga. afbud intet at berette. Baneudvalget vil meget gerne hjælpe til i den aktuelle situation
med eventuel nedbrydning af banen.
Odense
1/10 åbner sæsonen og der er planlagt mange træningsdage. Energipriserne kan blive en
udfordring men indtil videre har kommunen valgt at kører videre.
Der er lavet en god kalender og der satses stadig på at afholde Grand Prix Odense i
december men man er økonomisk udfordret.
Der er fornuftig tilgang af børn en ca. 10-12 stykker deltager i træningen.
DBC Ballerup
Medlemstallet er gået tilbage men et stærkt tiltag på børneryttere er gået relativt godt.
Planlægningen af 3 dages løb går fremad, dog er ryttere endnu ikke på plads og det samme
gælder for Nytårsstævnet.
Generelt er der udfordringer med at få banen lejet og derfor er det ikke let at flytte rundt
på stævnedatoer.
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Foreløbig evaluering på Super Cup 2022
Underudvalget består af AR, CRA og JOS. Underudvalget vurderer hvem der skal være
talsmand/tovholder.
Man er kommet godt i gang i de 2 første afdelinger men der har været udfordringer med at
skaffe fornødne par.
Underudvalget vil se om der evt. skal ændres en smule på regelsættet inden de 4
indendørs afdelinger. Først når alle afdelinger er kørt laver underudvalget en større
evaluering som forberedelse til 2023 sæsonen.
CRA har sendt oplæg til et kommercielt skriv og ønsker input fra udvalget, disse kan
sendes direkte til CRA som samler dem.
Der ønskes et bedre samarbejde med DCU specielt på kommunikation og det kommercielle
og MW bringer det videre.
Det skal også ses på en løsning til livestreaming og underudvalget ser på mulighederne.

Nyt fra DCUs bestyrelse med relevans for banesporten
Intet at berette.
Banesport i DCU
JS indledte med at udtrykke bekymring for den manglende opmærksomhed fra DCU
omkring den ikke top-elitære del af banesporten og alle er enige i dette synspunkt.
Alle de sidste OL medaljer er hentet i banecykling og som baneudvalget har forstået det, er
meget af støtten fra Team Danmark relateret til netop banecykling.
Baneudvalget er også bekymret for den arbejdsbyrde der er lagt på udvalget og de 3 baner
som alle er drevet af frivillige. Vi har i princippet ansvaret for alt, både børn, unge, damer,
master og sup eliten, afvikling af stævner og mesterskaber mm. Men der følger ingen
økonomi med. Udvalget kunne på sigt ønske sig at den lønnede del af DCU kunne være
mere involveret.
Generelt er baneudvalget også meget bekymret for tilgangen til cykelsporten og dermed
også til banedelen.
Baneudvalget tror faktisk på at netop cykelbaner kan være med til at tiltrække børn så de
får en sikker start på sporten uden at forældre skal være bekymret for at sende deres børn
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ud i trafikken. Det kræver dog flere baner, ikke dyre indendørs træbaner, men relativ enkle
udendørs betonbaner og som eks. er der netop bygget en i Norge for ca. 2,5 mio. kr.
Generelt synes baneudvalget at det er bekymrende at der ikke foreligger en bred strategi
for udvikling af banesporten i DCU.
Baneudvalget vil derfor lægger op til en dialog med DCU og MW bringer dette videre.

Terminskalender 2023
UCI cl2 løb
Ballerup:
9.-11. november 2023 - 3-dages parløb for Elite mænd og Elite kvinder
28. december 2023 - 100 km parløb for Elite mænd
Odense:
10. juni - Sommer Grand Prix Odense UCI cl2 Odense Cyklebane
Eventuel Grand Prix Odense den 29. december
Aarhus:
9. juni - Niels Fredborgs Æresløb UCI cl2 Aarhus Cyklebane

Dansk kalender
Odense og DBC Ballerup har sendt deres kalender men kun for 22/23.
Alle 3 baner skal lave en kalender for 2023, dead-line for at melder nationale
mesterskaber til UCI er den 15. oktober. JS samler dem og sørger for sammen med DCU’s
kontor at sende formularer til UCI.
JS sørger også for at lave en DCU banekalender for alle baner også som kan vises på DCUs
hjemmeside, sociale platforme mm.
Evt.
Møde med Sportstiming. CR har bolden og sørger for et møde.
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DM i pointløb for damer i Aarhus tidligere på året blev aflyst pga. for få deltagere. Odense
spørger om de må arrangere det i stedet. Baneudvalget siger OK og Odense vil lige se på
det en gang til og giver så besked til udvalget.

Referent: Jesper Schack
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