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Mandag d. 31. august Kl. 1000-1040
Telefonisk
Anders Gudnitz (AG), Thomas Nørup (TN), Jacob Juul Gade (JJ), Kasper Holst
Holle (KH), Christine Andersen (CA)
Jens Panum (JP)
Anders Gudnitz

Dagsorden
Status på cross, 8 uger til første danske cross løb.
AG bød velkommen og oplyste at JP er crossudvalgets kontaktperson i bestyrelsen. JP var inviteret til
mødet men havde ikke mulighed for at deltage.
AG, TN og CA deltog d. 16. august i sponsorseminar med en række personer omkring dansk
cyklecross. Der arbejdes pt. med at finde dels en sponsor til crosscuppen, dels en sponsor til det
danske crosslandshold. Der arbejdes videre i tæt samarbejde med Lars Moss fra unionen.
TN supplerede videre med arbejdet i Danish Cross Academy. D. 16. august blev der før
sponsorseminaret, afholdt trænerseminar med crosstrænerene i distrikt Jylland. Der bliver afholdt en
tilsvarende samling på Sjælland snarest.
JJ har lavet et Excel ark til de løbsarrangørende klubber, med de fastsatte udgifter og de vejledende
startgebyrer. Arket bliver lagt op på cyklingdanmark.dk under cyklecross.
KH og CA arbejder på en opdateret løbsmanual til kommende arrangører af cup-løb og mesterskaber.
Crosscuppen.
Der blev diskuteret hvorledes årets cup skal se ud. Efter ønske fra SCC, får SCC tildelt en afd. af
cuppen, og Odense afholder herefter kun en cup afd. lørdag d. 5. december. AG opdaterer
løbskalenderen på facebooksiden.
Inspirerede af den af unionen netop offentliggjorte beslutning ang. DM-trøjer, spurgte AG til førertrøjer
i crosscuppen. Da cuppen var sponseret af postnord, blev der i starten kun givet førertrøjer den
førende dame og herre rytter. Senere blev der også givet til U19, og senere igen til alle klasser. TN
mente at samkøring af klasserne i cuppen var et stort plus. Det gav nogle spændende løb, som man
ellers ikke ville få hvis hver klasse kørte for sig selv. Der var enighed om at fastholde konceptet med
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samkøring af klasserne. JJ supplerede med, at med de pt. gældende covid-19 restriktioner, er det en
fordel med samkøring da der skal være ”luft” mellem hvert felt, for ikke at samle for mange ryttere.
Pointgivning i cuppen blev diskuteret. AG foreslog, at alle 5 afd. af cuppen skulle give point, og der
ikke skulle være nogle ”fratrækkerer”. Der var tilslutning til forslaget, og AG laver et regeloplæg
hurtigst muligt. JJ supplerede med, at han havde fået henvendelser om det nuværende point system
på cyklingdanmark.dk Pt. gives der point efter antal deltagere, så i løb med få deltagere, er der kun få
point. CA og JJ undersøger hvordan vi får skabt en anden pointfordeling.
Angående førertrøjer i crosscuppen, blev det besluttet at vente med en endelig beslutning til der er
kommet klarhed over sponsorsituationen. JJ supplerede med, at jf. unionens covid-19 retningslinjer,
er det op til arrangøren om der køres uden præmiepenge.
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