
Vintercupudvalgsmøde den 21.04.2007 
Til stede: Jan, Jens, Jytte & Finn 
Afbud: Palle & Arne 
 
 
1. Generelt 

Torben Møller har efter mange års stort arbejde i Vintercupudvalget ønsket at udtræde. I stedet 
er Jytte Nørgaard, Christiansfeld CM indtrådt. 

2. Tilbageblik på 2006-07 
Generelt var løbene af en pæn karakter. Der var enkelte steder, hvor man bagefter kunne se, at 
byområderne måske kunne udnyttes bedre. 
Det var ærgerligt med jagt-episoden i Assens. 
Generelt har vi et problem med spørgsmålene. Reglerne er klare: ”rimeligt aktuelle og omhandle 
almen viden.” Til næste års arrangørdag laver vi en liste fra de sidste år over spørgsmål, vi ikke 
mener lever op til dette. Som inspiration. Måske skulle vi overveje at lade spørgsmålene 
udarbejdes centralt eller i det mindste kontrolleres centralt? 

3. Vandrepokalen 
Blev overrakt MC Baghjulet. 
Vi ønsker en tænkepause på dette punkt og sætter holdkonkurrencen i bero. De nuværende 
uskrevne regler for beregning af holdkonkurrencen favoriserer klart klubber med meget stort 
antal deltagere. 

4. Præmier 
Vi er blevet mindet om, at ”små klasser” ikke er en entydig definition. Vi ændrer derfor 
reglerne, så der uddeles præmier til 3 hold i hver klasse. 
Pointlighedsregler, som jo også gælder ved den samlede stilling, fastholdes. 

5. Protestreglen 
Vi vendte den lige i luften. 2 overdommere, hvis afgørelse kan ankes til hele udvalget, synes vi 
fortsat er passende. Vi var enige om at fastholde linjen fra 2006-07. 

6. Input via brev fra Steen Frederiksen 
Vi gennemgik brevet og diskuterede de enkelte punkter. Vi takker Steen for hans input. 

7. 2007-08 
Vi mangler en arrangør til 2. afdeling. Det er Kolding BCM’s tur. Jens har allerede talt med 
bestyrelsen, og de overvejer sagen. 

8. Arrangørdag 
Afholdes den 19.8. i Middelfart. Jan booker og arrangerer. Jens inviterer. 

9. Motionslicens 
I forlængelse af områdemødets beslutning den 20.1.2007 fjerner vi kravet om motionslicens fra 
vore regler. 

10. Resultat for 2006-07 
Overskuddet har en sådan størrelse, at vi indstiller til områdeudvalget, at det bruges aktivt til 
vintercup. De arrangerende klubber bør tildeles 1500 kr. ekstra i arrangørtilskud. 
Vi bør igen kigge på muligheden for at få et stort ur til start og mål. Jan kigger på det. 
Programmet til beregning af resultater kan ikke holde til det stigende antal deltagere. I dag skal 
der manuelt flyttes tal rundt for at undgå problemer. Samtidig er indtastningen af besvarelser 
ikke optimal. Vi bør derfor kigge på afløsning. Finn kontakter Per Østergård, Jan kontakter en af 
Baghjulets it-hajer. 

11. Ny holdinddeling, fx med 5-års intervaller, overvejes, samt at der indføres fire baner i stedet for 
tre. Spørgsmålet lægges ud til debat i klubberne. Indføres tidligst 2008-09. 

 
Finn 22.4.07 
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