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Agenda
point
1.

Præsentation af B&U rekrutteringskoncepter
Samarbejde med disciplinudvalg

Træneruddannelse og klub-erfa
Udvikling af pilot-landevejskoncepter 2019

Eventuelt

Actions /info
•

Kristoffer fra DCU (konceptansvarlig for det
strategiske spor flere børn og unge i cykling)

Responsible

Deadline

præsenterede sit arbejde indtil nu. Materialet er
vedhæftet. Udvalget udtrykte stor anerkendelse
for det omfattende arbejde. Bliver spændende
at følge implementeringen.
•

Det blev besluttet at Kristoffer inviteres til alle

Klaus

Løbende

Kristoffer

1.marts.

Der skal arbejdes hen imod at Kristoffer og

Kristoffer /

1.februar

(evt. Klaus) kan præsentere arbejdet med at

Kim og

rekruttere flere B&U til klubberne på

Rasmus

møder fremadrettet for at sikre koordination.
•

Kristoffer konstaterede at der er vækst i
antallet af B&U i MTB. Mulige forklaringer.

•

o

Ingen licens

o

Løb med små runder

o

Trafiksikkert

o

Kombination af teknik og fysik

o

Lokale løbstilbud

Udvalget efterspurgte et katalog over de tilbud
DCU har til at støtte klubberne på B&U
området. Kristoffer vil skabe et overblik.

•

distriktstræningslejrene i Næsteved og Horsens
den første weekend i marts. (Kristoffer
koordinerer gennem Kim og Rasmus dialogen
med distrikternes arrangørgrupper).
•

Det blev besluttet at koordination med de øvrige
disciplinudvalg skal ske gennem DCU B&U
udvalget.

•

Kontakter øvrige udvalg, med henblik på at de
skal udpege en ambassadør fra deres disciplin,

2.

der skal:
o

Deltage i 2 ca. møder årligt.

o

Varetage deres disciplin i forhold til
arbejdet med B&U

o

Koordinere i forhold til øvrige aktiviteter
i disciplinudvalget.

•
3.

Kristoffer gennemgik ny træneruddannelse
struktur
o

1 teoretisk dag

Klaus

19. januar

•

o

1 praktisk dag

o

6 deltagere for at kunne oprette et hold.

Det blev besluttet at afprøve B&U klub ERFA
møder for at B&U trænere/ansvarlige fra

Klaus

25. august

Klaus og

1.marts

klubberne kan dele viden og erfaring på tværs i
forhold til træning og udvikling af B&U tilbud.
•

Det kan være emner som:
o

Erfaringer fra rekrutteringsaktiviteter
(knyttet til Kristoffers projekt)?

o

Hvordan organisereres træning?

o

Hvordan bygges et socialt liv omkring
sporten?

•

o

Hvordan tilrettelægges træningen?

o

Hvordan skaffer I nye trænere?

o

Hvad kan vi lærer af andre discipliner?

o

Etc.

Første møde blev besluttet afholdt i forbindelse
med Tour de Himmelfart. (dog afhængig af at
budgetforslaget fra B&U godkendes af DCU’s
bestyrelse)

•

Kim

I første omgang primært fokus på
landevejsklubber, men alle klubber inviteres.

•

Det blev besluttet at arbejde hen i mod at
afprøve et nyt koncept for afvikling af B&U
landevejsløb i 2019 med henblik på at teste nye
ideer til hvordan vi fastholder flere i sporten og
gør sporten mere tilgængelig for nye børn og
deres forældre.

4.

•

Bliver oprettet som pilotløb/ forsøg.

•

Erfaringerne skal indgå i arbejdet med nye
strukturer og løbsformer fra 2020 og frem.

•

4 løb i 2019 (2 Sjælland og 2 Jylland/Fyn)

•

Samarbejde med 4 klubber

•

Sammenskrive løbskoncept på baggrund af
møde (vedhæftet).

•

Distrikterne forsøger at finde henholdsvis 2
jyske/fynske og 2 sjællandske klubber der vil
medvirke.

•

Kontakt landevejsudvalg for at afklare OK og
opbakning

Klaus

7.januar

Kim og

1.marst

Rasmus
Klaus

19.januar
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•

Kontakt DCU for at afklare OK og opbakning

•

Emner til næste møde
o

Oprykningsregler

o

B&U DM (landevej 2019)

o

Udmåling på gearing 23 versus 28
tommer dæk.

o

Telefonmøde aftalt til ultimo januar/
primo februar

o

Fysisk møde aftalt til marts.

Klaus

19.januar

