
Vintercupudvalgets beretning ved DCU-M Årsmøde  

Lørdag den 29. januar 2011 
De to sidste afdelinger af Vintercup 2009-10, Vintercups 30. sæson, stod Multimotion Assens og 
Kerteminde for, med afsluttende spisning i Munkebo Idrætscenter. 

Sidste sæson nåede vi op på 265 deltagende par og 12 gæstepar, hvor de 7 par deltog i én afdeling og 
de resterende 5 par i to afdelinger.  

Deltagerantallet er faldet 3% i denne sæson: der er 257 par + gæster, hvilket dog stadig må siges at 
være et meget flot deltagerantal. Generelt løser arrangørklubberne opgaven fint, også det rent praktiske 
som at skaffe plads til parkering, sørge for sikkerhed i start-/målområde, sørge for acceptable 
badeforhold og for forplejning til de sultne.  

Vintercupudvalget besluttede i 2010, at der nu skal være fire baner mod før tre, eftersom 
deltagerantallet er steget de senere år, hvilket giver problemer med at få de sidst startende sendt af sted, 
inden de første når i mål. De fire baner betyder også, at vi skulle kunne afslutte beregningen af dagens 
resultater 15-20 minutter tidligere end i 2009-10, hvis alt går vel, og der ikke opstår fejl undervejs, 
enten i form af fx banefejl eller programfejl. 

Der er også generelt udvist omtanke m.h.t. tilrettelæggelse af banerne. De seneste to år har en del af 
afdelingerne været ”ægte” vintercupper med megen sne og is og deraf øgede udfordringer til arrangører 
og deltagere. Afdelingen i januar i år havde en del styrt, også et par stykker med slemme skader, men 
ellers må vi være taknemlige for, at vintercupperne afvikles uden alvorlige ulykker, hvilket viser, at 
selv om deltagerne kører for at vinde, så bevarer man i almindelighed en vis portion fornuft i kampen. 

I denne sæson var det ikke muligt at samle arrangørklubberne til et fællesmøde, så klubberne har i 
stedet for fået tilbud om at et par stykker fra udvalget kom ud til klubben en aften, hvilket har været 
meget konstruktivt. 

Da opgaven med at arrangere Vintercup er vokset med det øgede antal deltagere, har vi i udvalget 
ønsket at gøre det så let som muligt for arrangørerne at stå for en vintercup. Der er derfor indkøbt en 
ny, flot trailer med tydelig reklame for Vintercup og som er indrettet med de nødvendige rekvisitter 
samlet: Vintercupkassen med standere med O-skærme og tænger, det store digitale ur, plastlommer, 
elastikker, lyskasser, låne-cykelhjelme, højtryksrenser, vandslange, rød-hvide afmærkningsbånd og 
andre ting er nu samlet på et sted og arrangørerne ikke skal bruge tid på selv at skaffe de ting hjem. 

Cykelnumrene betaler man nu et depositum for ved tilmeldingen, fordi mange numre ikke blev 
returneret ved sæsonens afslutning. Prisen for deltagelse har ligget konstant de senere år. 



 

Forholdet til lodsejerne skal der værnes om, hvis vi skal sikre, at vi kan vende tilbage til stederne og 
afholde vintercup igen. Flere arrangører melder om ærgrelser i forbindelse med at deltagere ikke 
respekterer, at der ikke skal køres på tilsåede eller snedækkede marker o.l. Ved afdelingen i Smidstrup i 
januar i år blev der mundtligt og skriftligt meddelt, at man ikke måtte køre på marker overhovedet, 
hvilket enkelte deltagere ikke overholdt. Et godt forhold til lodsejerne er en klar forudsætning for at 
Vintercup kan afvikles 

I årsberetningen sidste år blev der nævnt en række spørgsmål til overvejelse, fx vedr. 
deltagerbegrænsning, nej til deltagere fra nye klubber, fortrinsret til deltagere fra arrangørklubber, 
opdeling i Sydjylland og Fyn i de fire første afdelinger efterfulgt af en fælles finale. 

Som det kører nu med fire baner, mener vi at Vintercup kan fortsætte uden ovennævnte begrænsninger. 
Hovedvægten lægges på at der findes gode terræner med udfordringer, tilbud om bad og cykelvask er 
mindre væsentlige. 

Næste sæson mangler fortsat to arrangører, én for januar og én til den afsluttende afdeling i marts. De 
klubber, der har mange deltagere, ved at de er forpligtede til at arrangere med jævne mellemrum, men 
der er mange små klubber med 1-3 deltagende par, og vi kunne godt forestille os, at nogle af de små 
klubber gik sammen om at arrangere en afdeling.  

Ellers håber vi, at det gode samarbejde mellem udvalget og DCU-M vil fortsætte under den nye 
struktur, og at vi vil høre om, hvilke ændringer, den nye struktur kan medføre. 

Til slut en tak til alle, der bidrager til at Vintercup afvikles i en god ånd. 

 

 


