
	  

Referat	  distriktets	  forårsmøde	  15/3	  2015	  

	  

Der	  blev	  via	  ”navneopråb”	  og	  konstateret	  hvilke	  klubber	  der	  var	  
tilstedeværende.	  

Der	  var	  fremmødt	  37	  personer.	  21	  klubber	  /	  teams	  var	  repræsenteret.	  
	  

1:	  Orientering	  fra	  bestyrelsen	  om	  sæsonen	  2015	  

Der	  blev	  orienteret	  om	  ny	  kontingentstruktur,	  og	  ændrede	  startpenge.	  

Fra	  salen:	  Det	  er	  omkostningstungt	  at	  have	  A	  klassen	  til	  start,	  specielt	  hvis	  der	  
ikke	  kommer	  mange	  til	  start,	  opfordre	  til	  en	  løsning	  der	  sikre	  at	  der	  er	  
repræsenteret	  et	  rimeligt	  felt.	  

Punktet	  medtages	  i	  den	  senere	  debat	  om	  fremtidens	  cykelløb.	  

Terminen	  vil	  i	  den	  kommende	  uge	  blive	  opdateret	  på	  DCU-‐Tilmelding.dk	  også	  
med	  hvor	  cupper	  afvikles.	  (Tornado	  cup	  og	  Xtreme	  cup).	  

Startpenge	  er	  steget	  med	  10,-‐	  på	  alle	  klasser.	  (Kr.	  5,-‐	  til	  klubben	  og	  kr.	  5,-‐	  til	  
Distriktet).	  

Klubber	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  at	  kontinentalteam	  har	  ret	  til	  gratis	  at	  
udskifte	  i	  rettidig	  tilmeldte	  ryttere	  op	  til	  48	  timer	  før	  løbet.	  	  

Servicebiler	  sørger	  selv	  for	  madpakker.	  

Musik	  til	  løb.	  Qua	  DCU	  har	  lavet	  en	  aftale	  med	  Koda,	  er	  det	  nu	  lovelig	  for	  DCU	  
klubber	  at	  afspille	  musik	  til	  løb.	  

Der	  opfordres	  kraftigt	  til	  at	  man	  sørger	  for	  sameritter	  ved	  sit	  løb,	  forventninger	  
er	  at	  de	  dækker	  opløbsstrækningen	  og	  ikke	  ruten.	  Qua	  aftale	  DCU	  har	  lavet	  med	  
Dansk	  Røde	  Kors	  kan	  der	  opnås	  op	  til	  19%	  rabat,	  på	  aftale	  om	  samarit	  tjeneste.	  
Ansøgningsskema	  på	  Cyklingdanmark.dk	  

Distriktsmesterskaber	  afvikles	  i	  den	  klasse	  man	  har	  licens	  i	  på	  dagen.	  (Ingen	  
op/ned	  rykninger).	  

Oprykninger	  foretages	  i	  dommervognen,	  den	  dag	  man	  rykker	  op.	  (Så	  er	  man	  
inden	  efterfølgende	  weekend	  rettet	  i	  databaser	  og	  tilmeldingssystem)	  og	  man	  får	  
nyt	  nummer	  med	  hjem	  med	  det	  samme.	  

Dommervogn,	  der	  er	  den	  udfordring	  af	  når	  der	  skal	  afvikles	  flere	  løb	  i	  Distriktet	  
på	  samme	  dato	  kan	  vognen	  kun	  placeres	  et	  fysisk	  sted.	  De	  steder	  der	  er	  konflikt,	  
vil	  Distriktets	  terminsansvarlig	  kontakter	  for	  at	  finde	  en	  løsning.	  

Det	  vil	  sandsynligvis	  være	  nødvendig	  at	  investere	  i	  et	  nyt	  kamera	  i	  år.	  

	  



	  

Der	  er	  investeret	  mange	  penge	  i	  at	  opgradere	  /	  renovere	  dommer	  og	  speaker	  
vogn.	  

Der	  gøres	  opmærksom	  på	  at	  klubben	  hæfter	  for	  den	  selvrisiko	  der	  er	  på	  vognen	  
ved	  evt.	  skade.	  

Gratis	  prøvelicens	  til	  U11-‐U16P	  er	  udgået,	  i	  stedet	  tegnes	  der	  et	  motionslicens	  +	  
klippekort	  til	  kr.	  125,-‐	  med	  ret	  til	  deltagelse	  i	  3	  løb.	  (Ikke	  DM,	  Etapeløb	  og	  kan	  
ikke	  modtage	  medaljer	  til	  Distriktsmesterskaber).	  

Motionsrace	  

Punktet	  blev	  også	  diskuteret	  under	  ”Nyt	  fra	  DCU”.	  

Oplægget	  er	  i	  korte	  træk,	  at	  der	  til	  løb	  for	  de	  klubber	  der	  ønsker	  at	  medtage	  
klassen,	  er	  en	  ren	  motionsklasse.	  

Klassen	  kræver	  motionslicens.	  

Arrangør	  står	  for	  alt	  det	  praktiske	  mht.	  chips	  og	  numre.	  (Der	  vil	  være	  numre	  og	  
chips	  i	  dommervognen	  til	  klassen).	  

Startpenge	  er	  på	  niveau	  kr.	  100,-‐,	  afgiften	  til	  Distriktet	  er	  kr.	  22,-‐.	  

Distriktets	  terminsansvarlig	  skal	  kontaktes	  hvis	  man	  ønsker	  klassen.	  

Der	  kommer	  en	  mere	  uddybende	  beskrivelse	  ud	  i	  næste	  uge.	  

Senest	  1.	  August	  er	  den	  officielle	  deadline	  for	  ansøgning	  om	  overordnede	  løb	  til	  
det	  efterfølgende	  år.	  

Orientering	  vedr.	  lejechip	  

De	  lejechips	  der	  er	  i	  Distriktet	  og	  som	  klubberne	  hæfter	  for,	  forsøges	  solgt	  til	  
dem	  der	  benytter	  dem.	  Dette	  således	  der	  på	  et	  tidspunkt	  ikke	  længere	  er	  
distriktschip	  i	  omløb.	  

P.t.	  skal	  de	  der	  har	  en	  Prochip	  flex	  (USB	  chip)	  gentegne	  abonnement	  gentegne	  
denne	  direkte	  hos	  Mylaps.	  Denne	  side	  er	  på	  engelsk,	  der	  skal	  laves	  en	  manual	  på	  
dansk	  så	  alle	  kan	  gøre	  dette.	  

Af	  samme	  manual	  bør	  det	  også	  fremgå	  at	  man	  fx	  ikke	  kan	  benytte	  MAC..	  

Der	  vil	  være	  mulighed	  for	  chipkontrol	  inden	  start	  til	  løb,	  hvis	  man	  har	  defekt	  
chip	  vil	  man	  få	  besked	  på	  hvorledes	  man	  skal	  forholde	  sig.	  

Licenskort,	  numre	  og	  chips	  udsendes	  direkte	  til	  den	  enkelte	  rytter	  fra	  DCU.	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Orientering	  fra	  kommissærudvalget	  

Sikkerhed:	  Der	  skal	  være	  samaritter.	  

Race	  marchals.	  Der	  opfordres	  til	  at	  klubber	  i	  vid	  udstrækning	  benytter	  disse.	  Der	  
arbejdes	  stadig	  på	  at	  der	  kan	  laves	  en	  uddannelse	  der	  gør	  at	  de	  får	  flere	  
beføjelser.	  

Stadig	  ønske	  om	  tilgang	  af	  flere	  til	  kommissærkorpset.	  

Dropzoner:	  Vi	  skal	  stadig	  arbejde	  på	  at	  få	  ryttere	  til	  at	  benytte	  dropzoner,	  
forudsætningen	  er	  selvfølgelig	  at	  klubben	  har	  lavet	  en	  sådan.	  

	  

Orientering	  fra	  B&U	  

Fokusområder:	  

Piger,	  der	  er	  afviklet	  nogle	  og	  vil	  blive	  afviklet	  flere	  pigesamlinger.	  

Samlinger,	  med	  fokus	  på	  det	  sociale	  og	  forsøg	  på	  at	  introduceres	  rytterne	  for	  
bane	  og	  cross,	  og	  MTB,	  dette	  for	  at	  forsøge	  at	  fastholde	  rytter,	  specielt	  i	  
vintermånederne	  hvor	  der	  er	  størst	  frafald.	  

Områdeløb	  midt	  i	  ugen	  hvor	  fokus	  er	  de	  ryttere	  der	  ikke	  har	  licens,	  men	  de	  med	  
licens	  hjælper	  de	  nye	  med	  teknik/taktik	  	  

(Setup:	  En	  streg	  på	  vejen,	  de	  med	  licens	  lærer	  de	  uden	  licens	  hvad	  cykelløb	  er	  og	  
trækker	  sig	  inden	  sidste	  omgang).	  

	  

5:	  Nyt	  fra	  DCU	  (V/	  Henrik	  Jess	  Jensen)	  

Punkter	  som:	  

Vision/strategi.	  

Fair	  cykling.	  

Kommunikation/kommunikationsstrategi.	  

Fremtidens	  organisering	  af	  cykelløb	  (Strukturgruppe	  er	  nedsat).	  

Motionsrace:	  Se	  pkt.	  1.	  

Junior:	  Der	  vil	  komme	  en	  regel	  der	  indebære	  at	  man	  kun	  kan	  tilknyttes	  på	  team	  i	  
det	  Distrikt	  man	  tilhører	  geografisk.	  Mere	  herom	  følger	  fra	  DCU.	  

Henstilling	  til	  at	  ”kontrakter”/aftaler	  ikke	  laves	  før	  efter	  1/9	  for	  det	  følgende	  år.	  

	  



	  

6:	  Workshop.	  

Klubberne	  blev	  fordelt	  i	  de	  5	  områder	  til	  debat.	  

Oplægget	  til	  debat	  var:	  

Områdeopdeling/Områdesamarbejde.	  

Fremtidens	  cykleløb.	  

Frivillighed.	  

	  

Referent	  Morten	  Breiner	  

	  


