
Beretning fra VinterCupudvalget. 
Årsmøde den 29. januar 2005.  

 
Sæson 2003/04 sluttede med et stort anlagt 25 års jubilæumsløb, der fandt sted i 
statsskovene og militærterrænet i og omkring Oksbøl. Det var lykkedes at få tilladelse 
hertil, og især militæret ydede en kæmpe indsats med hjælp til arrangementet. F.eks. 
stillede de to orienteringskyndige mountainbike ryttere til rådighed til  research i 
forbindelse med postplacering. De samme to stillede op med hver en jeep til 
postudlægning. 
 
Efter afslutningen af sæsonen trådte et nyt vintercupudvalg sammen. Nye var Finn 
Jørrald og Jens Mathiesen. Ved et indledende møde blev det besluttet at ændre nogle 
mindre ting i reglerne samt i forskellige procedurer. Vor daværende chefberegner 
Palle Christensen deltog ikke i mødet, men mente bagefter at have vetoret for de ting, 
som udvalget på demokratisk vis havde besluttet. Det kan ikke accepteres i et 
demokratisk forum, og enden på en længere konflikt blev, at Palle og hans stab 
takkede af. Det er naturligvis frivilligt at sige fra, men Palle og hans stab smækkede 
med døren, og gjorde videreførelse af VinterCup lidt mere besværligt. 
 
Situationen bevirkede en hektisk mødeaktivitet henover sommeren, men alle de 
praktiske problemer blev løst i god tid inden den nye sæson. Vi fik en ny 
chefberegner – Palle Jensen fra CMO. Han fungerer nu sammen med et team af 
hjælpere, som den arrangerende klub stiller til rådighed. 
 
Vi afholdt i september et et dags VinterCup kursus på Odense Cykelbane; primært for 
arangørerne i 2004/05. Alle kunne i øvrigt deltage. Det blev en positiv dag med 
mange gode debatter omkring tilrettelæggelse, postplacering m.v. Forløbet var med 
vore øjne så positivt, at vi vil gentage det i år. Kurset er allerede annonceret   til den 
27. august 2005 – samme sted som sidste år. Fejl opstår alle steder, hvor vi 
mennesker agerer, men det er vort håb, at bl.a. disse arrangørkurser vil medvirke til at 
begrænse fejlfrekvensen. 
 
I mange år har Baghjulet stillet sin hjemmeside til rådighed for VinterCup. I 
forbindelse med den tidligere chefberegners afgang følte vi os usikre ved at blive der, 
da han var web master for siden. Det har så medført, at vi har fået vores egen 
hjemmeside www.vintercup.dk, hvor Finn Jørrald har gjort en kæmpe indsats i 
udviklingen og vedligeholdelse af siden. Det er vort indtryk, at siden fungerer til 
deltagernes tilfredshed. 
 
I 2004/05 deltager 132 hold i VinterCup. Der er altså op mod 264 deltagere i løbene,   
hvilket viser den fortsat store interesse for arrangementet. 

http://www.vintercup.dk/


 
Næste sæson er allerede planlægningsmæssigt langt på plads. I dag har vi arrangører 
til november (Christiansdfeldt) – december (Pedaleur) og februar (Trihjulet). 
Endvidere har vi så godt som næsten 100% sikkerhed for at Kerteminde Cykelklub 
tager marts 2006 med afslutningsarrangementet. Det afventer klubbens 
generalforsamling primo februar. Esbjerg er i tænkeboks for det sidste løb i januar 
2006. Vi håber det bliver en realitet. 
 
VinterCup udvalget består i dag af: Chefberegner Palle Jensen, CMO, Finn Jørrald, 
Billund, Arne Simonsen, Sønderborg, Jens Mathisen CMO, Jan Ager Baghjulet og 
mig selv Torben Møller, Odense. 
 
 
Den 29. januar 2005-01-29 
 
Torben Møller 
kontaktperson 
 
 
 
 
 
 


