
SemiProTour bestyrelsesmøde mandag den 7. februar 2011 

Dagsorden 

1. Løbskalender, herunder Sverige tur
2. Disciplin ved fællesomgang
3. Pointsystem (holdkonkurrence)
4. Sommerfest
5. Hjemmeside 
6. Forening
7. Eventuelt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat

1. Efter længere tids forhandlinger blev løbskalenderen fastlagt. Den er at finde på 
www.semiprotour.dk. Prologen er den 27. marts og vil bestå af ITT og TTT med Team 
Coppi som arrangør. Team Coppi arrangerer ligeledes årets udlandseventyr, som vil finde 
sted i Sverige den 26. juni, samt sæsonens sidste løb den 2. oktober. De andre tre hold 
arrangerer hver to løb. Den fulde løbskalender er: 
1. 27. marts: Prolog – ITT + TTT (Team Coppi)
2. 10. april: 1. etape (Team Galacticos)
3. 1. maj: 2. etape (Team Voigt)
4. 8. maj: 3. etape (Team LeBlanc)
5. 4. juni. 4. etape + sommerfest (Team LeBlanc (+ Team Coppi))
6. 26. juni: 5. etape – Sverige (Team Coppi)
7. 4. september: 6. etape (Team Voigt)
8. 18. september: 7. etape (Team Galacticos)
9. 2. oktober: 8. etape (Team Coppi)
10. 3. december: Generalforsamling og julefrokost

2. Løbsarrangørerne skal sørge for at have ryttere forrest og bagerst i feltet på fællesomgangen, 
således at det sikres, at alle kommer med rundt. Ved defekt på fællesomgangen skal der 
ventes af alle, og det skal være tilladt at stoppe op undervejs og feje sten væk på særligt 
udsatte steder. Dette må medregnes i tidsplanen. Efter fællesomgangen skal der være en lille 
pause inden master-starten med tid til at skifte tøj og deslige.

3. Pointsystemet for holdkonkurrencen ændres således, at der fremover ved hvert løb vil være 
2 bonuspoint til holdkonkurrencen for hver rytter udover tre, der gennemfører et løb. 
Pointfordelingen ved holdtidskørsler bevares, og ved linjeløb vil holdets point fortsat blive 
udregnet som gennemsnittet af de tre bedst placerede ryttere (plus eventuelle bonuspoint). 
Endvidere gives løbsarrangørerne frihed til at arrangere “holdløb”, hvor rytteres point i det 
individuelle klassement er lige holdets optjente point. Generelt gives stor frihed til 
løbsarrangørerne i forhold til at eksperimentere med forskellige løbstyper (såsom varianter 
af sløjfeløbet Havhingsten Rundt). 

4. Team Coppi og Team LeBlanc arrangerer sommerfesten med grill og fodbold. 
5. Hjemmesiden blev præsenteret. Der er stadig enkelte mangler og plads til forbedringer, men 

i det store og hele er siden opdateret og funktionsdygtig. Museeuw og Ullrich fortsætter som 
webmastere. Godt arbejde siger bestyrelsen. 

6. SemiProTouren vil blive oprettet som folkeoplysende forening (såfremt kommunen 
godkender vores ansøgning). Hensigten er at få adgang til at låne lokaler i forbindelse med 
julefrokost eller andre aktiviteter i løbet af året. Endvidere er der blevet søgt legater til drift 
af Foreningen SemiProToure hos Friluftsrådet og Carlsberg Fonden. 

http://www.semiprotour.dk/


7. Det pointeres, at fremover kan kun medlemmer af Foreningen SemiProTour optjene point. 
Dvs: alle skal have betalt inden prologen. 

 
 
 


