Beretning fra VinterCup Udvalget.
Årsmøde den 28. januar 2006.
Sæson 2004/05 sluttede som en rigtig VinterCup med knæhøj sne og dermed ufremkommelige mark- og skovveje. Terrænet omkring skovene syd for Gelsted var den
maleriske kulisse omkring afslutningsløbet.
Allerede før afslutningen var planlægningen af sæson 2005/06 godt i gang og samtlige arrangører var på plads. Arrangørerne for sæson 2005/06 er: 1. løb Christiansfeldt.
2. løb Le Pedaleur du Charme. 3. løb Esbjerg sammen med Bramming. 4. løb Trihjulet Fredericia, og 5. løb – afslutningsløbet - Kerteminde Cykelklub.
VinterCup udvalget har været uændret fra sæson 2004/05, og samarbejdet fungerer
godt. Det nyetablerede beregnerhold under ledelse af Palle Jensen virker godt – nu
med deltagelse fra den arrangerende klub under Palles ledelse.
Vi afholdt den 27. august 2005 en arrangørdag på Odense Cykelbane. De arrangerende klubber for sæson 2005/06 var alle indbudte. Vi betragter det som nærmest mødepligt, men desværre kom mange af klubberne ikke med. Det blev som året før en
positiv dag med mange gode debatter omkring tilrettelæggelse, postplacering m.v.
Forløbet var, på trods af den manglende deltagelse, set med vore øjne positivt. Vi vil
derfor gentage det igen i august 2006 for de nye arrangører. Det er vort indtryk, at
mange fejl undgås, når arrangørerne er klædt bedst muligt på. Fejlfrit kan det dog erfaringsmæssigt ikke blive. Det er menneskeligt at fejle, og et VinterCup arrangement
er planlægningsmæssigt en stor sag.
Regelsættet er kun ændret i beskedent omfang. Vi har bl.a. gjort det mere enkelt med
fejlklip, som fremover ikke kan korrigeres. Herudover er der indført mulighed for
verificering via mail. Som supplement til regler og hvidbog har vi udarbejdet checklister til arrangørerne. Formålet er at få et hurtigt overblik over eventuelle mangler inden et stævne.
Vore hjemmeside www.vintercup.dk fungerer godt. Deltagerne kan finde al relevant
information, og der kan mailes til udvalget, der kan debatteres og indhentes verifikation af pointgivning. Som noget nyt viser vi i år alle deltagernes svar på de forskellige
poster. Alene dette er med til at tilfredsstille mange spørgsmål.
I 2005/06 deltager 146 hold i VinterCup. Der er altså tæt op mod 300 deltagere til
løbene, hvilket viser den fortsat store interesse for arrangementet, men også stiller
større og større krav til logistikken med indkvartering, bad og afvikling.

Næste sæson er allerede planlægningsmæssigt langt på plads. I dag har vi arrangører
til første, tredje og fjerde afdeling (Baghjulet, Billund og Danfoss). Kolding tager
sikkert også en afdeling. 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 28. januar 2006
Torben Møller
VinterCup Udvalget
kontaktperson

