Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2012
1. Kort evaluering af 2011- socialt såvel som sportsligt.
Blev diskuteret ved julefrokosten.
Vejbane-diskussion.
Fokus på start/mål, vi skal ikke være unødigt til gene.
Vi fastholder regler vedrørende stop ifm punkteringer.
Indfør fokuspunkter i (evt.) indbydelse.
Jonas foreslår at filme afslutninger. Det er sjovt, og vi kan afsløre snyd!
Nils foreslår, at vi skal være mere opmærksomme på, hvad der forårsager forseelser som
kryds af midterlinjen. Løbsarrangørerne skal være bedre til at orientere om farlige
momenter samt tilrettelægge løbene, så farer for så vidt muligt – særligt med henblik på
placering af indlagte spurter.
Reglerne for prøveomgang samt første 1000 meter diskuteres. Der bliver ikke ændret på
reglerne.
2. Planlægning af sæson 2012, herunder
2.a. Placering af løb
6 løb om foråret + 4 løb om efteråret
Tentativ plan:
Forår:
Prolog 25. marts (Team Oluf)
1. Etape 1. April (RVV 1. april) (Team Graver)
2. Etape 29. April (Team Niller)
3. Etape 19./20. Maj (Team Malte)
4. Etape 2/3. juni (Sverigestur) (Team Oluf)
(10. juni Sjælsø rundt/Eddy Merckx classic)
(17. juni Olufs fødselsdag fest! og Danmark-Tyskland (Oluf hæpper på Tyskland))
5. Etape 24. juni (Sommerfest) (Team Niller)
Efterår:
6. Etape 9. September (Team Malte)
7. Etape 16. September (Team Graver)
8. Etape 30. September (Team Niller)
9. Etape 14. oktober (Team Oluf)
(21. oktober Alpetramp)
2.b. Rutevalg
Forslag: Ruterne udmeldes evt. på forhånd ifm invitation.
Foreslag om at ruten udmeldes senest to fredag før, så man har en weekend inden til at
prøvekøre ruten.
Hvis en plan over de forskellige etaper er meldt ud på forhånd, kan folk bedre motivere sig
til løb.
Vi laver invitation med tentativt program. Til næste møde skal holdene have ruteforslag
klar.
2.c. Motionsløb

Vi har taget højde for populære motionsløb i klaenderen.
5. og 6. Giro motionsløb.
Grejsdalsløbet 13. maj
Sjældø rundt 10. juni
Ritter classic 24. juni
Roskilde holdmatch 26. august
Coppi foreslår sideløbende pointsystem for “gode hjælperyttere”.
2.d. Nye tiltag (Horsens tur, Coppis forslag til et "orienteringsløb")
Magnus sender mail til semiprotour om Giro/Horsens tur.
Oluf stiller sin mors hus til rådighed som mål for Coppis orienteringsløb, Horsens kunne
også være et mål.
2.e.
Invitation. Sendes ud start februar med løbsplan. Evt. til nye ryttere.
2.f. Udenlandstur
Find dato og udsend særskilt mail. Olvena/Massif Central/Nice.
3.
Hjemmeside (overvej gerne eventuelle fede features, der kunne være på siden):
Bølllemis og Luffe mødes i næste uge og prøver at rette til så resultater fra tidligere ikke
viser ryttere, der ikke har deltaget.
Oluf opdaterer rytterprofiler.
Forummet er sjovt!
Billedsiden er blevet meget bedre.
4. Teamtøj:
Giordana lavede et design. Vi skulle betale 950 kr. pr. farve. I alt prisen blev 19.500 excl.
moms. Dette var udenom DaVinci.
DaVinci har droppet aftalen med Giordana og arbejder nu sammen med xtreme, der nu
har udarbejdet et SPT design på baggrund af Giordanas design.
Vi arbejder videre med Lenny/DaVinci og xtreme.
5. Eventuelt:
Nyt møde:
Om ca. 14 dage. Kalenderen aftales endeligt på plads. Vi mødes til nyt møde d. 26. januar.
Tak for god ro og orden!

Referat 27. januar 2012
Prolog:
Modellen diskuteres og følgende er der enighed om: alle skal have noget at køre for i
holdenkeltstart.
- Alle har indflydelse på holdets placering ( og dermed også sin individuelle).
- Coppi laver udkast.
Løbskalenderen:
Prolog: 25. marts.
1. etape: 1. april
2. etape: 29. april
3. etape: 19. maj
4. etape: 2 juni
5. etape: 24. juni
6. etape: 9. sep
7. etape: 15. sep
8. etape: 30. sep
9. etape: 13.oktober
julefrokost: 1 dec.
Skriftlige indbydelser:
Arversen laver udkast og sender rundt til bestyrelsen. Coppi eller Oluf printer.
Nye ryttere:
Lægen
Gregers
Kristian
Tøj.
Coppi kommer lidt ind over. Nils og Coppi tager sammen i Da Vinci i næste uge.

