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REFERAT FRA 

ÅRSMØDE / FORÅRSMØDE 

I DISTRIKT JYLLAND / FYN 

SØNDAG DEN 3. MARTS 2019 

 

Formanden Willy Frederiksen bød forsamlingen velkommen og orienterede kort om hvad dagen 
indeholdt idet det var første gang årsmøde og forårsmøde blev afholdt samlet, af denne grund 
lagde formanden ligeledes op til at cykel specifikke spørgsmål ventede til afsnittet med 
forårsmødet. 
Der var fremmødt 62 deltagere fordelt på 29 klubber/teams med stemmeret. 
Der blev afholdt et minuts stilhed for de cykelsportsfolk/ledere som var faldet bort i årets løb, 
mindet blev: Kirsten Frederiksen, Mogens Tvilling, Brian Pedersen og Gert Frank.  
_______________________________________________________________________________ 

Pkt. 1 Valg af dirigent: 

Henning Knudsen enstemmigt valg til dirigent. 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning: 

Den udsendte skriftlige beretning blev af formanden suppleret med en mundtlig 

beretning hvor formanden udtrykte sin skuffelse over det manglende fremmøde fra 

landevej og MTB, mens det var meget positivt med stor opbakning fra BMX 

Formanden talte om ”krise” i dansk cykling: faldende licenstal, faldende B&U ryttere, men 

fremhævende idémødet i Middelfart med mange gode input på dagen – man kom godt op i 

helikopteren. 

Bestyrelsen kigger på, hvordan kick back pengene kan bruges fremover – evt. endnu mere fokus 

på klubber, der laver B&U arbejde. Formanden satte ligeledes spørgsmålstegn ved den 

nuværende løbsform – tager den livet af klubberne? 

Vedrørende tidtagning 2018 i samarbejde med Sportstiming har brugerne kun ros tilovers, både 

for ST men i lige så stor grad for distriktet og dens tidtagere, samtidig må vi konstatere at det har 

gjort os uafhængige af enkeltpersoner, hvilket er en stor fordel. 

 

Formanden kunne oplyse forsamlingen om at der fremover vil blive stillet betydeligt større krav til 

løbsarrangører ligesom Traffic Officials fremover får større beføjelser iht. hvad der hidtil har været 

normen, fra offentlige myndigheder. Klubberne opfordres til at sætte sig ind i den ny 

bekendtgørelse vedr. afholdelse af cykelløb. 

 

Herefter gik man over til spørgsmål fra salen: 

Claus Rasmussen, Cykling Odense: 

Der tales en del i DCU og der er en del rygter omkring gratis licens til alle, hvad er op og ned. 

https://www.cyclingdenmark.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksCykleUnion
mailto:dcu@dcu-cykling.dk


 

 

web cyklingdanmark.dk 

facebook facebook.com/DanmarksCykleUnion 

email  dcu@dcu-cykling.dk 

tel +45 43 26 28 02 

 

Danmarks Cykle Union 

Danish Cycling Federation 

 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

DK-2605 Brøndby 

Denmark 

2 

 

Frygter for, at det gør klubberne meget mindre, og alle rykker over i motionsklubber, der ikke har 

samme forpligtigelser. 

Det vil på ingen måde være gavnligt for B&U arbejdet. 

 

Willy Frederiksen: 

BMX har haft et stort ønske om en diciplinlicens, så alle medlemmer i BMX klubberne automatisk 

har licens. Dette licens kan kun benyttes til BMX løb. 

Vi har også et stort ønske om, at der skal gøres mere for de klubber, der tilgodeser B&U arbejdet. 

DCU’s B&U konsulent Kristoffer G. Nielsen er i gang med indsatser, der kan optimere B&U 

arbejdet. 

 

Henrik Jess Jensen: 

Der sættes ikke noget i gang i DCU’s administration eller bestyrelsen, som ikke er 

koordineret ift. DCU’s strategiplan. 

Der er lavet en undersøgelse i efteråret, hvor 300 har svaret, og her er det tydeligt, at 

noget af det, der hæmmer tilgangen til cykelsporten er, at det er besværligt at tegne 

licens, få chip og generelt komme i gang med licensløb. 

BMX klubberne har haft en stor nedgang i licenser siden overgangen til DCU, og har 

derfor ønsket, at alle får licens, som de havde i DMU – forsøgt løber i 2019, og skal 

derefter evalueres. 

Det hele skal være let tilgængeligt, og DCU’s bestyrelse er åben overfor at udvide 

forsøget til også at omfatte MTB, evt. kun B&U medlemmer. 

 

Idémødet i Middelfart har betydet, at der nedsættes to udvalg, der kigger på 

licensstrukturen og på organisationsstrukturen. 

De to distrikter skal hver indsætte to medlemmer i disse strukturgrupper. 

Evt. forslag skal kunne godkendes på kongressen i 2020, og være fuldt implementeret fra 

sæsonstart 2021. 

Bestyrelsens beretning blev efterfølgende enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 3 Udvalgenes beretninger: 

Der forelå ikke nogen beretning fra B&U udvalget medens kommissærudvalgets 

beretning var udsendt med øvrigt materiale, der var ingen kommentarer til punktet. 

 

Pkt. 4 Regnskab 2018 og Budget 2019: 

Kasserer Morten Breiner forelagde regnskabet og forklarede noterne dertil, regnskabet 

var lidt anderledes end normalt hvilket skyldes at ændret regnskabsår. Under budget 

kunne han orientere om at distriktet fra 2019 har nedsat løbsafgiften til J/F med 8,00 kr. 
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Ole Iversen, Thy:  

Kan klubberne med ro i sindet spille musik til løbene, når DCU betaler KODA afgift?  

Ja, det kan alle klubber. Aftalen har eksisteret i 5 år. 

 

Regnskab enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 5 Behandling af lovforslag til DCU`s kongres: 

Willy Frederiksen orienterede om de indkomne lovforslag som udelukkende var 

ændringer i distrikternes vedtægter som følge af ændret afholdelse af årsmødet fra 4. 

kvartal til 1. kvartal samt redaktionelle ændringer.   

Medlemskabet ”Sportsklub” er ophørt fra den 31.12.2018 

Pkt. 6 Indkomne forslag af lokal karakter: 

Der var ikke indløbet nogle forslag til punktet. 

Pkt. 7 Valg til distriktsbestyrelsen: 

Formand Willy Frederiksen genvalgt som formand (for 2 år) 

Henrik Dann Andersen valgt som næstformand (for 1 år) 

Michael Lajer genvalgt som bestyrelsesmedlem (for 2 år) 

Suppleant Preben Harmsen blev indvalgt i bestyrelsen (for 2 år) 

Henriette Korneliussen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Willy Frederiksen, formand 

Henrik Dann Andersen, næstformand 

Morten Breiner, kasserer (valgt 2017) 

Preben Harmsen, medlem 

Michael Lajer, medlem 

Lotte Schmidt, medlem og Konkurrenceudvalgsformand (valgt 2017) 

Søren Boysen, medlem og Breddeudvalgsformand (valgt 2017) 

Carsten Hjelm genvalgt som rytterrepræsentant. (for 1 år) 

 

Pkt. 8 Valg af 2 bestyrelses suppleanter:   

Pelle Clemmensen genvalgt som suppleant (for1 år) 

Henrik Kirk blev nyvalgt som suppleant. (for1 år) 
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Pkt. 9 Valg til kritisk revision: 

Finn Madsen genvalgt som kritisk revisor (for 2 år) 

Søren Kjærås genvalgt som suppleant (for 1 år) 

Siddende revisor (valgt i 2017) 

Henrik Jess Jensen 

Pkt. 10 Valg til sportslig udvalg: 

Vakant qua samarbejde med DCU 

Pkt. 11 Valg til B&U udvalg: 

Kim Skivild genvalgt som formand 

Siddende medlemmer (valgt i 2017) 

Peter Bjerregaard 

Henrik Jensby 

Pkt. 12 Valg til kommissærudvalg: 

Sanne Schmidt Bendixen genvalgt som formand. 

Siddende medlemmer (valgt i 2017) 

Michael Lajer 

Willy Frederiksen 

Pkt. 13 Valg til DCU`s repræsentantskab: 

Der var følgende nyvalg til repræsentantskabet: (valgt for 2 år) 

Ole Iversen 

Rikke Pedersen 

Charlotte Kristensen  

Jens Panum Have 

Morten Breiner 

Claus Rasmussen 

Henning Knudsen 

Michael Lajer 

Jens Peter Hummelshøj 

Anders Bystrup 
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Siddende repræsentantskabsmedlemmer. (valgt i 2017) 

Willy Frederiksen 

Jakob Knudsen 

Lotte Schmidt 

Jørgen Schmidt 

Henrik Dann Andersen 

Preben Harmsen 

Søren Boysen 

Pkt. 14 Valg af 5 suppleanter: (for 1 år) 

Der var følgende nyvalg som suppleanter til repræsentantskabet: 

1. Jens Henrik Jensby – 345 stemmer 

2. Frank Christiansen – 265 stemmer 

3. Karina Vingegaard Rasmussen – 228 stemmer 

4. Søren Meier – 154 stemmer 

5. Mai Tolstrup – 148 stemmer 

 

I forbindelse med valghandlingen fremkom spørgsmålet om hvad repræsentantskabet 

egentligt står for og der opgaver, dette blev der givet en forklaring på ligesom Henning 

Knudsen lagde op til hvorvidt det ikke var en ide om repræsentantskabet mødtes til et 

møde 1-2 gange årligt udover mødet ifm. den årlige kongres.  

Pkt. 15 Nyt fra DCU: 

Henrik Jess Jensen orienterede om bestyrelsens mange arbejdsopgaver samt den meget 

positive udvikling i unionens økonomi, derudover opfordrede han på det kraftigste 

klubberne til at søge midler i ”Bevæg dig for livet” fonden som bestyres af DIF/DGI. 

DCU’s økonomi er i topform – tak til kongressen i 2015 for at have sagt ja til genop-

retningsfonden, og tak til alle ryttere for at have bidraget til økonomien gennem startpenge og 

licenser. 

 

Oplæg med ”klubben i centrum” blev præsenteret. 

 

Henriette Korneliussen blev takket for sit store arbejde i distriktet og fik Distriktets Æresnål. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Herefter gik årsmødet over til forårsmødet hvortil der ligeledes var udsendt en 

dagsorden. 

Pkt. 1 Velkomst og orientering. 

Kort velkomst og fælles information fra distriktet 

Morten Breiner orienterede: 

Nedsættelse distriktsafgift fra 22 kr. til 14 kr. = større beløb til klubberne ved afholdelse 

af løb 

Fakta ark er opdateret, og bliver lagt på DCU’s hjemmeside i den kommende uge- 

Distriktets tanker om kick back 2020, benyttes til B&U engagerede klubber – kick back 

tilbageføres muligvis ikke i 2020 – beslutning ikke taget endnu. 

Willy Frederiksen orienterede: 

Propositioner: 

BMX sender til Claes 

MTB sender til Lajer 

Landevej sender til Willy – klubber får tilsendt skabelon til propositioner. 

Sportstiming arbejder på et set-up, så alle propositioner bliver ensartet. 

Opfordring fra Sportstiming: Brug distriktet: Klubber skal kontakte Distriktet (Willy 

Frederiksen eller Morten Breiner) ved ændringer eller spørgsmål til proportioner. 

Sidste frist for tilmelding bliver nu fast sat ind til midnat søndagen før kommende 

weekends løb (gælder lørdag/søndags løb). Dette gælder alle discipliner. 

Propositioner SKAL være distriktet i hænde senest 4 uger før løbet. 

Forsøg med kamera på målstregen i landevejsløb, så kan man på app’en se live 

opdateringer fra målstregen. 

4 stk. GPS tracker sættes på tagskilte på førerbiler, så feltet kan følges – arrangørerne får 

kontakt fra målfotogruppen om, hvor GPS`erne skal være i deres løb. 

Det er meget vigtigt, at klubberne selv giver besked til distrikt og DCU’s administration, 

når der er ændringer i klubdata (formand og kasserer). 

Numre og licenskort sendes ud i uge 12. 

 

Mai Tolstrup, Randers BMX: 

https://www.cyclingdenmark.dk/
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DCU’s hjemmeside mangler en nem og overskuelig liste over klubberne (disciplin opdelt). 

En sådan liste har tidligere været tilgængelig. 

Jens-Erik tager det med til administrationen. 

Pkt. 2: 

Orientering fra ParaDanmark v/udviklingskonsulent Peter Hansen – flyttet til punkt 

3/Landevej 

Orientering fra DCU’s BU rekrutteringskonsulent Kristoffer G. Nielsen 

PowerPoint præsentation om rekruttering af børn og unge 

Opfordrede interesserede klubber til at tage kontakt til ham, hvis man sidder med tanker 

om at lave BU rekruttering. 

 

Ny uddannelse: B&U Basistræner 

En ny uddannelse, der er en introducerende kursus for nye trænere.  

Selve kurset varer en dag og er disciplinopdelt og delt op øst/vest.  

Forinden er der et e-learning forløb, så man er forberedt. 

Tilmelding til kurset sker via DCU tilmelding, og bliver udbudt fra den kommende uge. 

Kommuner kan søges, de giver ofte tilskud til trænerkurser udbudt af DIF og/eller 

forbundet. 

 

Jens Henrik Jensby, Silkeborg IF: 

Oplyste om et lokalt trænerkursus, de havde afholdt i 2018 for klubberne i deres området. 

Det havde været rigtig godt. 

 

Medaljeløb fortsættes – medaljer er fortsat gratis 

Trailer med lånecykler – DCU har en med racercykler og en med MTB. 

Foreningspuljen kan søges til rekrutteringsprojekter, søges der for 0-30.000 kr. er der ikke 

så store krav til regnskabet. 

 

Henriette Korneliussen: 

Køres der ikke længere finaler/DM i medaljeløb?  

 

Peter, Aalborg MTB: Hvad gør MTB for BU delen, der er fremgang her. 

 

Jens-Erik Majlund: MTB har lavet god rekruttering med børneløb, og generelt er cykling 

på MTB i vækst i dagens Danmark. 

 

Willy Frederiksen: Rigtig mange børn har en MTB som skolecykel, så det er nemmere at 

starte op med MTB. 
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Kristoffer, DCU: MTB børn kan starte lidt tidligere end landevejsbørn, da der ikke er så 

store krav til trafiksikkerhed.  

 

Jens-Erik Majlund: Dette kommer i de to nye strukturgrupper. 

 

Claus Rasmussen: Børn bliver ikke udstillet på samme måde i MTB som på landevejen, 

fordi de kører på korte rundstrækning, og ingen skal vente på nogen. 

 

Henrik Dann: MTB, BMX og bane er nemmere at styre, da de ikke skal tænke på 

trafiksikkerheden 

 

Solveig Uhre, Pige-Kvinde udvalget: klubberne børn tænke ud af boksen, og lave 

begynderhold for børn i alle aldre. Hvis vi rummer børn under 9 år i landevejsklubberne, 

har vi et meget bedre rekrutteringsgrundlag. 

 

Peter, Aalborg MTB: Tænk ud af boksen mht. landevejstræning, små rundstrækninger på 

P-pladser o.lign. 

 

Per Poulsen, Hedensted BMX: Erfaringen siger, at en god modtagelse af forældre også 

giver bedre rekruttering af både børn og hjælpere. 

 

Nicolai Aaboe, Pige-Kvinde udvalget (MTB): ikke motiverende bare at køre lige ud af en 

landevej. Snakken om, at man skal køre konkurrence, afskrækker mange for at fortsætte. 

 

Claus Rasmussen: Der kommer mange børn igennem systemet, som gerne vil køre 

cykelløb, men det er svært at rumme alle niveauer, og derfor ryger mange hurtigt ud 

igen. 

 

Solveig Uhre, Pige-Kvinde udvalget: Det skal være simpelt for børn at komme ind i 

sporten. 

 

Willy Frederiksen: Regionsopdelte begynderløb kan være vejen frem. 

 

Jens-Erik Majlund: Mange af de fremlagte idéer er i den nye klubvejledning til 

rekruttering af børn og unge. 

Orientering fra DCU’s Bevæg Dig For Livet konsulent Niels Lund 

PowerPoint præsentation om Bevæg Dig For Livet, hvordan får vi fat i de ”ikke 
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organiserede” cykelmotionister. 

Præsentationen sendes ud med referatet. 

På Bevæg Dig For Livets hjemmeside findes alle projektets tilbud. 

 

Pt. 3 Disciplin opdelte møder: 

Landevej/bane: 

Orientering fra ParaDanmark v/udviklingskonsulent Peter Hansen – flyttet fra punkt 

2 til landevejsmødet. 

Peter orienterede om para cykling og hvad klubberne kan gøre for para ryttere. 

Hvis para ryttere henvender sig til de ordinære klubber, er det fordi de gerne vil gerne, og 

træne med. 

Flyers med kontaktpersoner blev uddelt. 

Nyt fra kommissærerne, landevej: 

Henning Knudsen orienterede. 

Der kommer norske og svenske kommissærer på udveksling, så bliv ikke overrasket, hvis 

der dukker udenlandske kommissærer op til de almindelige landevejsløb. 

Udvalget vil rigtig gerne have yngre mennesker til at tage kommissæruddannelsen. 

Opfordrer klubber til at gennemgå medlemskartoteket, og rette henvendelse til yngre 

medlemmer, der kunne have interesse i at blive kommissærer. 

Der afholdes møde for nye kommissærer i maj måned. 

Jesper Schack, Sønderborg: Bliver der flere ”flyvende” kommissærer på ruten i år? Det 

blev drøftet på efterårsmødet. 

Henning Knudsen: Undersøger om der er mulighed for dette. 

Efterspørger kommissærplan – den bliver synlig på DCU’s hjemmeside. 

Termin, landevej: 

Terminsplanen blev gennemgået. 

Der køres også i 2019 Tornado Cup – afdelingerne kommer på terminsplanen snarest. 

Dommervogn skal fortsat hentes hos den klub, der har løbet før ens eget løb.  

Kurt Markussen sender information til den løbsansvarlige omkring disse ting. 

Husk, at dommervognen indeholder mange værdier, så mellem løbene skal den 
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opbevares forsvarligt. 

Husk at melde eventuelle skader på dommervogn og speakervogn. 

Der kommer information fra Pige-Kvinde udvalget til alle klubformænd og alle 

dameryttere om, hvordan DA + DB klasserne kører i 2019.  Som udgangspunkt skal DA + 

DB starte i et rent damefelt med særskilte præmierækker i alle løb, hvis der er flere end 

15 DA/DB ryttere tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. 

Hvis der er under 15 ryttere forhåndstilmeldte, skal DA + DB starte med H60, men med 

særskilte præmierækker. 

Henrik Dann orienterede om Xtreme Cup 2019, som kun køres for A- klassen. 

Der køres 6 afdelinger i september måned. 

Præmieskala 2019 i JF: 

Henrik Dann præsenterede distriktets oplæg, som er tilrettet med de kommentarer, der 

kom på forårsmødet i 2018. 

Christian, CK Djurs: I de felter, hvor der ikke er så mange ryttere til start, er den nye 

løsning en dyrere model, f.eks. i B-klassen, hvor der typisk ofte kun er 5-6 præmier. 

Kurt Iversen, Fredericia: Maks. 5 præmier er en god idé, men brug den gamle skala  

til top 5. 

Jørgen Schmidt, Randers CK: En lettelse for klubbens kasserer ikke at skulle pakke 

kuverter. 

xxx klub: Er det ikke rytterne, der skal stemme om dette. 

Jensby, Silkeborg: Dårlig løsning at spørge alle ryttere. 

Ole Iversen, Thy: Tilslutter sig Jørgen Schmidt, lad det køre i 2019, og se hvordan det går. 

Morten Breiner: Så skal 2018 skalaen bruges, blot færre præmier. 

Karina Vingegaard, Thy: Skalaen er lavet om, for at klubberne skal spare penge og det 

skal lette administrationen. 

Foreslår at bruge 2018 skalaen, men vi går ned på 5 præmier i senior/junior klasserne. 

Willy Frederiksen: Brug 2018 skalaen, men lav småjusteringer på DA og U19 drenge. 

Klaus Møller: Tag 2018 skalaen, og læg f.eks. 50 kr. på præmier, og kun til top 5. 

Ole Iversen: Med den reduktion tager vi pengene, som rytterne selv har betalt. 

Konklusion: Vi bruger 2018 skalaen med 50 kr. på hver præmie, og giver kun til top 5, 

dog med disse justeringer. 

A – 15 præmier 

U17/U17P – uændret med fuld præmierække som hidtil 

U15 og nedefter – uændret med fuld præmierække som hidtil 
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Justeringer på D, U19D og DA. 

Fakta arket opdateres, og der sendes information ud til klubberne, som har ansvar for at 

give egne ryttere besked. 

Eventuelt: 

Hvis rytterne har glemt nummer, rammenummer eller chip, skal de fortsat henvende sig 

til dommervogne, og låne nummer og/eller chip mod betaling af 50 kr. pr. ”del”. Dog vil 

man ikke få udleveret låne rammenummer. 

Udenlandske ryttere kører kun med lånenumre, og ikke rammenumre i 2019 sæsonen. 

MTB/Cross/Trial: 

Deltager: Charlotte (ÅMK), Peter (ÅMK), Joachim (DCU bestyrelse), Preben (DCU kommissær), 

Connie (Viborg Trial Klub), Michael (Viborg Trial Klub) og Michael (Distrikt Jylland/Fyn) 

Cross:  

Joachim Parbo og Peter Thidemann fortalte lidt omkring hvad Cross udvalget har lavet i 2018 og 

hvad der skal ske i 2019 (se nedenstående)! 

Cyklecross: Den forgangne sæson – og fremtiden 

J/F-Forårsmødet, Ikast 2019 

Cyklecross - sæsonen 2018-2019  

Flere løb 

+15% flere starter  

Flere nye klubber laver løb 

Højere startgebyrer 

 

Kvalitetssikring af cykelløb 

Kvalitetskonsulenter (øst og vest) 

Kommissær-kursus 

Løbsmanual 

Hjælp til ansøgninger til kommuner og myndigheder 

Rapport om slidtage på grønne områder 

UCI regelændringer på Dame/Pigesiden 

Nationalt mesterskab Pige Junior  

Løbslængde sættes op til 50 min  

 

MTB: 

Michael Lajer fortalte lidt omkring hvad MTB udvalget forventer der skal ske i 2019 (se 

vedhæftede fra formand Uffe Degn, MTB udvalget)! 

MTB udvalget – Fokusområder for 2019 

 Udvikle MTB sporten for børn og unge 

o Støtte ungdomsløb med DCU- erindringsmedaljer 
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o Afholde et Løbsseminar med fokus på løbsstrukturen i MTB og specifikt 

B&U løb under DCU 

o Samlinger for U11 & U13 med trænere. Man samles, træner fælles og 

skaber venskaber. Trænere videndeler om træning på dagene. 

 Understøtte talentudvikling 

o Træningssamlinger ”MTB talent på tværs”. Videreudvikle fra 2018. 

o To fælles ture til internationale løb 

 Organisere MTB Ligaen 

o Organisering ved at tage ansvaret for ligaens fælles områder og samarbejde 

med DCUs Adm. omkring sponsorer. 

 Skabe en fremtidsrettet MTB Uddannelse 

o Fortsætte vores samarbejde med DCUs Adm. om udviklingen af 

uddannelsesprogrammer for MTB. 

 Videreudvikle samarbejde med DCUs Adm. og Distrikterne 

 

Udvalgets sammensætning 

Uffe Degn, formand 

Henrik Jappe, medlem 

Michael Lajer, medlem 

Birgitte Duus Nicolaysen, medlem 

Mads Bødker, medlem og sportslig ansvarlig 

Bestyrelses-kontakt er Jakob Knudsen 

Trial: 

Connie fra Viborg Trial Klub fortalte hvad der sker indenfor Trial i Danmark. 

Der afholdes et C1 løb i påsken i Viborg hvor verdensmesteren kommer. Det er med 

fælledsspisning m.m. 

DM afholdes i Viborg i juni 2019 

Danish Cup med 4 løb i 2019 (finale i oktober) 

Der er desværre kun 2 licensklubber i Danmark (Viborg og Holbæk) ellers er der kun 

ungdomsklubber, hvor der  er mulighed for at dyrke sporten! 

  

BMX:  

• Nyt fra BMX udvalget. TC 

• Licens struktur 2019 

Høring i DCU bestyrelse om en dispensation til en ændring af BMX licensen. 

Sep/okt. 2018 

Udarbejdelse af forslag til forsøgsordningen af BMX-udvalget som blev 
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fremlagt på klub seminar i november.  

BMX klub seminar positiv omkring der arbejdes videre med ny licensstruktur.   

Godkendelse af forsøgsordning for ændret licens struktur i BMX af DCU 

bestyrelse, mod at denne blev godkendt af kongressen den 31. Marts 2019 

Godkendelse i DCU at forsøgsordning træder i kræft inden kongressen. 

Bestyrelsesmøde 12. feb  

Udarbejdelse af håndteringen af licens strukturen hos DCU og klubberne. 

Dec. Og ind til nu 

Endelig udmelding til klubberne omkring ny licens struktur………. NU  

Forsøgsordning i 2019 indebærer krav om licens til alle BMX rytter som er 

medlem i en eliteklub fra de er 5 år og op 

En licenstype der dækker både national og international løb 

Pris: 260kr. -- Ens licenspris for alle BMX ryttere om man er 5 eller 75 år.  

Det er klubberne der har ansvaret for at tegne licenserne til deres 

medlemmer.  

Vi har forsøgt at minimere det praktiske arbejde for rytter, klubber, DCU og 

distrikter mest muligt 

Alle dem som havde en konkurrence licens i 2018 skal ikke fortage sig noget. 

De bliver fornyet denne weekend.    

Der er udsendt en klub liste over licenser i klubben for 2018. Er der rettelser 

skal dette rettes i Excel skemaet og indsendes til administrationen. 

Nye ryttere i klubberne indsendes løbende til administrationen i udsendte 

Excel ark. Navn, køn, fødselsdato og e-mail adresse. Så bliver der oprettet en 

licens til rytteren 

Rytteren har selv adgang til at kunne logge på DCU licens database via 

indsendte e-mail.  

Skal rytteren deltage i internationale løb skal der uploades et billede på 

licensen  

Klubberne faktureres 3 gange hen over året for licenserne. 1/5 – 1/8 og 1/11.  

https://www.cyclingdenmark.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksCykleUnion
mailto:dcu@dcu-cykling.dk


 

 

web cyklingdanmark.dk 

facebook facebook.com/DanmarksCykleUnion 

email  dcu@dcu-cykling.dk 

tel +45 43 26 28 02 

 

Danmarks Cykle Union 

Danish Cycling Federation 

 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

DK-2605 Brøndby 

Denmark 

14 

 

Efter sæson afslutning kan licens tal og indberettet DIF tal fra klubberne 

sammenlignes og ved stor afvigelse kan klubberne blive bedt om at redegøre 

for dette over for DCU.   

Prisen for BMX licensen for 2019 er fastsat til kr. 260,00 – uanset licenstype  

Prisen er fastsat på følgende baggrund.  

De samlede licensindtægter for DCU og Distrikter udgjorde i 2018 kr. 

268.000 som fordeler sig på følgende måde: 

Licens DCU: kr. 159.000 

Licens Genopretningsfond: 27.000 

Licens til distrikter: 82.000 

Vi har estimeret licensantallet ud fra de indberettede DIF medlemstal for 

2018. Det kan naturligvis ændres til 2019, men det er det bedste bud vi har til 

estimering. 

Det samlede medlemstal for Elite-BMX klubber indberettet i 2018 udgør 

1.313. Heraf skal fratrækkes medlemmer under 5 år. Vi har ikke dette tal i 

medlemsregistreringen, men estimerer det til ca. 20% af medlemsskaren eller 

262 medlemmer under 5 år.  

Det betyder, at vi kan estimere, at ca. 1050 medlemmer tegner licens i 2019.  

1050 licenser af kr. 260 = kr.273.000 

• Ny Elite chef i DCU 

Morten Bennekou 

tre år som sportsdirektør på World Touren har høstet 

internationalanerkendelse og erfaring på højeste niveau. 

Videreudvikle og styrke det elitesportslige område på tværs af discipliner. 

2018 søsatte Danmarks Cykle Union et nyt talentudviklings-program for 

BMX, og initiativet bliver nu yderligere styrket af en bevilling fra DIF og Team 

Danmark, som via et olympisk partnerskab med KIRKBI har mulighed for at 

støtte eksempelvis talentarbejdet i de olympiske forbund. 

Den nye bevilling betyder en udvidelse af kraftcentertræningen, træningslejre 

for talentgruppen samt støtte til træneruddannelserne på alle niveauer. 

Samtidig bliver opgaverne for Klaus Bøgh Andresen og Niklas Laustsen 

ændret og ansvaret øget, og de vil fremover varetage rollerne som 

henholdsvis BMX-landstræner og BMX-ungdomslandstræner. 
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        Distrikts træning  

Udmelding fra Niklas er at distrikts træningen som vi kender den i dag vil 

stoppe. 

Forslag fra Niklas der arrangeres 2-4 træningslejre hen over året for BMX 

ryttere i alderen 10-16 år.  

Niklas foreslår dette planlægges og styres af BMX-udvalget.  

Hvis dette besluttes vil BMX-udvalget finde 1-2 personer der kan træde ind i 

BMX-udvalget til at varetage denne opgave 

• Klubtræner uddannelsen 

Første hold på klubtræner uddannelsen 1 er færdig d. 17/11-18 

Andet hold klubtrænere er i gang denne weekend og afsluttes 22+23/3 

Træner 1 kursus udbydes igen i efteråret 2019 

Træner 2 kursus forventes at udbydes i efteråret 2019 

                    Vil formentlig bestå af 3x halve weekender 

• Bmx-udvalget 

BMX-udvalget består i dag af: 

Formand: Thomas Christensen 

På valg til kongressen for 2 år den 31. Marts og genopstiller ikke 

Medlem: Silje Rubæk  

Distrikts vest repræsentant: Per Poulsen  

• Nyt fra Kommissærerne. PH 

Der er ikke meget at sige men der vil være fokus på Klubtrøjer og 

beklædning generalt. 

Man skal altid stille op i en klub trøje når man køre løb i DK. Klubtrøjen skal 

være godkendt af DCU og har man ikke fået dette endnu så kom i gang. 

Stille en rytter op til start uden klubtrøje vil rytteren få en advarsel første 

gang og komme rytteren igen på samme løbs dag vil Rytteren ikke få love at 

køre mere den dag. 
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Der kommer noget ud omkring nummerplader da der stadig er tvivle 

omkring hvordan den må se ud. Dette bliver lagt på Jysk Cup FB side. 

• Gennemgang af løbskalender. PP 

              Marts: 

 17. Jysk cup 1. Afd Feldborg  

                April: 

 7. Sjællands Cup 1 afd Køge 

27. Jysk cup 2. Afd  Ikast  

28. Sjællands Cup 2 afd. Kalundborg. 

                Maj: 

 4. Himmerlands cup  1. Afd Falcon 

11/12. National cup 1 & 2 Afd Hadsund 

 23. Sjællands Cup 4. Afd Sydhavs 

 25. Himmerlands cup 2. Afd Års 

               Juni: 

Jysk cup 3. Afd Thy 

2. Sjællands Cup 3 afd Sorø 

8.  Himmerlands cup 3. Afd Hadsund 

 15. Jysk cup 4 afd Haderslev. 

 22. Himmerlands cup 4. Afd Storvorde    

           Juli: 

 6. DM ELITE København 

6/7 National cup 3/4  København 

August: 

 17. Jysk Cup 5. Afd Østjysk 
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 18. Løvfalds cup 1. Afd Storvorde 

 24/25 National Cup 5/6 Kalundborg 

 31 Løvfalds Cup 2. Afd Års 

 September: 

 7. Jysk cup 6 afd Falcon 

 8. Løvfalds cup 3. Afd. Falcon 

 14/15 National Cup 7/8 Taulov 

 21. Sjællands Cup 5 afd Roskilde 

22. Sjællands mesterskab Roskilde. 

 22. Jysk cup 7. Afd Bjerringbro 

 28/29 DM challenge Sorø   

Oktober: 

5. Løvfalds cup 4. Afd Hadsund 

26. Jysk Cup 8. Afd Varde  

27. Jysk Mesterskab Varde. 

• Nyt omkring reglement. PP (Forventede) 

BMX Udvalget kan dog beslutte at gennemføre banesyn løbende, såfremt 

der er mistanke om, at en bane ikke lever op til reglementet 

Technical Guide skal godkendes af DCU’s Teknisk Kommission for 

overholdelse af gældende regelsæt, samt af BMX udvalget.  

Løbsberegneren skal have deltaget i et kursus og være uddannet i 

beregnerprogrammet BMX Event Manager (BEM).  

4.6-3 Modtager en rytter nogle form for hjælp på banen, enten behandling 

eller på sin cykel, og uanset fra hvem, skal han/hun omgående fjerne sin 

cykel fra banen, og tildeles DNF, jf. 4.7-3. Undtaget er klassen 7 år og under.  

4.6-4 Vælger rytteren at tage sikkerhedsudstyr på igen, uanset om han/hun 

har modtaget hjælp eller ej og fortsætte på cykel, tildeles straf efter 4.7-4. 

Undtaget er klassen 7 år og under.  
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 2.9-1 Licensklasser kan kombineres til løbsklasser på tværs af alder og køn, 

det. Dette skal fremgå af Technical Guide.  

2.9-2 Ved mesterskaber skal kan licensklasserne defineret i §15 åbnes og 

afholdes i adskilte løbsklasser. 

2.9-3 Minimum 5 3 ryttere skal være tilmeldt for at åbne en løbsklasse. ved 

DM og National Cup. Alle andre løb kan antal Antallet af ryttere fastsættes af 

Technical Guide. , dog minimum 3 ryttere  

2.9-8 Technical Guide kan dog definere, hvordan løbsklasserne i øvrigt 

kombineres, dog skal §2.9-4 til §2.9-7 som minimum overholdes 

2.9-12 Chefkommissæreren kan på løbsdagen vælge at få sammenlagt 

klasser på en anden måde end foreskrevet i afsnit 2.9-5 til 2.9-7 samt i evt. 

Technical Guide, såfremt det skønes sportsligt mest korrekt for afviklingen 

påløbsdagen. 

1.3 Danmarksmesterskab afholdes samlet for Championship, Challenge og 

Masters den første weekend i juli hvert år eller en anden weekend i nær 

tilknytning hertil, hvis det godkendes af UCI. Dato for danmarksmesterskab 

for Challenge og Masters fastlægges af BMX-udvalget. Vilkår og betingelser 

herfor er beskrevet i 13. Kapitel.  

1.4 BMX-udvalget under DCU er ansvarlige for udarbejdelse af Technical 

Guides for nationale løb og Distriktsmesterskaber (jf. 12. Kapitel8.23) for såvel 

Championship, Challenge og Masters. Det enkelte distrikt er ansvarlig for 

udarbejdelse af Technical Guide for respektiv Distriktmesterskaber, jf. 12. 

Kapitel8.34.  

1.5 BMX-udvalget har mulighed for at dispensere fra reglerne i 

nedenstående. Dispensation offentliggøres så vidt muligt på DCU’s 

hjemmeside. Jf. paragraf  

1.6 Technical Guide for alle nationale løb (jf. 12. Kapitel8.23) skal indsendes 

senest 5 uger før løbets afvikling (for en serie, inden første afdeling) til BMX 

ansvarlige i DCU Teknisk Kommission for godkendelse af det 

reglementsrelaterede indhold. Teknisk Kommission har 1 uge til at komme 

med indsigelser, ellers betragtes Technical Guide som godkendt. Der kan ikke 

åbnes for tilmelding før Technical Guide er godkendt og publiceret.  

1.7 Er Technical Guide for alle nationale løb (jf. 12. Kapitel8.23) ikke Teknisk 

Kommission i hænde senest 3 uger før løbets/første afdelings afvikling, kan 
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løbet blevet taget af DCU’s aktivitetskalender uden yderligere varsel eller 

grund.  

 1.8 For afvikling af løb under DCU, skal anvendes BMX Event Manager (BEM) 

som official 

• TAK For I dag 

Breddecykling: 

Til mødet deltog repræsentanter for: 

DCU`s bestyrelse 

DCU`s breddekonsulent 

DCU` s breddeudvalg 

Distriktets breddeudvalg 

2 klubber 

Pga. deltagersammensætningen gik snakken mere på det generelle spørgsmål om ”hvad er 

bredde i Danmarks Cykle Union”? DCU har ca. 32.000 medlemmer hvoraf ca. 4.000 har løst 

rytterlicens (heraf vel ca. 800 på lederniveau) medens resten udelukkende kører motion, hvordan 

får vi dem integreret i licenssporten? Så vi på sigt får flere licensryttere, ikke kun licensklubber 

men i tor grad også basic klubber er fødekæde for dansk cykling på nationalt plan. 

 

Distriktets breddeudvalg havde følgende tanker om fremtiden: 

 Alle medlemmer af DCU klubber har et medlemskort 

 Alle medlemmer med medlemskort kan tilkøbe Licens og deltage i Licensløb 

 DCU klubber har arrangørpligt, der kan evt. oprettes 5-8 ”småområder” af klubber, 

både Licens- og Basic-klubber, som derved får ansvar for afholdelse af x-antal løb i 

sæsonen som kører fra 01.04 – 30.09  

 Klasseinddeling er niveauopdelt og med hurtig oprykning og gerne flere klasser 

 Motionsløb køres med et ”ræser felt” og med fuld sikkerhed 

 Motionsløb køres md max. 50 i hver startgruppe 

_______________________________________________________________________________________________ 

Esbjerg, 13.03.2019 

Referenter:   

Søren Boysen  

Lotte Schmidt  

Morten Breiner 
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