Guide til afholdelse af løb
Herunder kan du finde en guide som du kan anvende når Cykling Odense skal afholde løb.
Guiden forsøger at komme hele vejen rundt og kan bruges til alle former for løb, både på landevej, bane og i terræn.
Guiden bliver i princippet aldrig færdig, har du forbedringsforslag til den, så lad os det vide, så vi sammen kan udvikle den. Vi har under bemærkninger indskrevet
nogle praktiske tips som baserer sig på den erfaring vi allerede har gjort.
Du kan rekvirerer guiden i redigerbar Wordformat ved henvendelse til John Smed, på 40 90 32 06.
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Præmieoverrækkelse / Sejrsceremoni

John Smed og Kristian Lilliendal, , Cykling Odense

Når der uddeles præmier til børn og unge er der kutyme for at
alle der kommer ind i præmierækken også kommer med op
på eller omkring podiet. Ved junior og senior er det kun de tre
første der bliver præsenteret.

Hvis du ikke har arrangeret løb før, må du støtte dig til en af
CO´s erfarne folk eller også til DCU´s regler herom. De kan
umiddelbart virke lidt uoverskueligt at beregne hvor mange
præmier der skal udleveres, det afhænger nemlig af antallet
af ryttere.
Vær opmærksom på at der er kutyme for at præmierne
udleveres i form af kontanter, men da der ofte er tale om
betydelige beløb kan præmierne også udleveres på checki,
som bestilles hos kasseren.

Præmier

Administration af lånecykler til motion/sponsorer
Anvisning af Røde Kors folk

Anvisning af læge i løbsområde

Anvisning af lokale til Antidoping Danmark

Cykelcheck

Depoter

Fotos under løb

Her skal du sørge for at der er et ordentligt lokale/telt i det
umiddelbare målområde, hvor evt. tilskadekomne ryttere kan
behandles under ordnede forhold.
Her skal du sørge for at der er en læge tilknyttet
arrangementet, sørg for at have dennes mobiltelefonnummer,
så den pågældende hurtigst muligt kan guides frem til den
pågældende skadede rytter
Her skal findes et lokale som gerne ligger lidt for sig selv. Vær
opmærksom på at Antidoping Danmark opererer meget
diskret, men at deres arbejde skal tages meget alvorligt, du
skal derfor som arrangør ubetinget følge de anvisninger som
de måtte fremkomme med.
Her skal du i samarbejde med kommissærerne være med til
at sikre at cyklerne teknisk efterlever reglerne som de er
opstillet af DCU. Dette er f.eks. gearing, bremsernes kvalitet
og meget andet.
Opgaver er at udlevere forplejning til motionsrytterne på de
respektive depoter. Vi har et godt samarbejde med såvel
Svendborg Cykelklub, Kæden i Nr. Lyndelse og Pedaltramp i
Brobyværk.
Normalvis er der mange cykelinteresserede fotografer der
kommer til mange cykelløb. Hvis vi i CO ikke selv har en
fotograf, så sørg for at få en aftale med en af disse fotografer
om, at CO må bruge de pågældendes billeder må anvendes
på CO´s hjemmeside.

Kommisær/løbsledelses "take care"
Akkrediteringskort til journalister og fotografer

John Smed og Kristian Lilliendal, , Cykling Odense

I f.m. med større løb melder pressen ofte deres ankomst. I
den forbindelse skal du sikre, at der er en kuvert med
akkrediteringskort, samt diverse informationer/brochurer om
løbet. Disse udleveres nogle kuverter Journalisterne me

Der er behov for 2-4 personer til følgebiler til motionsrytterne
(75 km og 110 km). Der stilles biler til rådighed.
Når der ved større løb er præmieoverrækkelse er der kutyme
for at der er ”kyssepiger” til at overrække disse. I tilfælde af at
Fyens Stiftstidende er sponsor på arrangementet kan FS evt.
være behjælpelig med kyssepigerne.

Kørselsleder

Kyssepiger
Registrering af eftertilmeldte ryttere og udlevering af
rygnumre
Rytterpræsentation

Snydekiggere/meldeposter

Speaker/starter

Start og målområde

Eftertilmelding og udlevering af numre

Tribuner
Dommervogn

John Smed og Kristian Lilliendal, , Cykling Odense

Afhængig af arrangementets størrelse er der ofte en
rytterpræsentation inden løbet startes. Dette sker ofte i
målområdet. I flere tilfælde anvendes der en lastvogn eller
lignende, men mindre kan også gøre det.
Ved terrænløb kan det være at DCU´s kommissærer ønsker
at der skal opstilles ”snydekiggere” ude på ruten. Dette for at
undgå at ryttere måtte fristeds til at hoppe af cyklen og evt.
hoppe på igen på den del af banen som ligger længere
fremme.
Her er det vigtigt at have en person som kan ”bidrage til
underholdningen”, med kvikke bemærkninger og et godt
humør. Herudover skal speakeren være opmærksom på
løbende at omtale arrangementets sponsorer. ER der tale om
en navnesponsor skal spealkeren naturligvis huske at nævne
dette løbende.
Tal med HB om dette, vi kender en del der kan påtage sig
rollen.
Opgaver er at sikre at al afspærring, udstyr i teltene mm. er
opsat før løbet og nedtages efter løbet.Behov for 6-8
personer til opsætning lørdag og til nedtagning søndag efter
løbet. Derudover er der behov for 1-2 personer, der under
løbet kan være stand-by i målområdet til eventuelle opgaver,
der opstår
Mange ryttere i motion har ikke fået sig tilmeldt og tilmelder
sig derfor på dagen. Der er kutyme for at dette koster ekstra
alt efter arrangementets størrelse. Sørg for at have rigeligt
med mandskab her og sørg for at have rigeligt med
byttepenge. En god ide er også at sætte priserne så det er let
at give tilbage.
Tribuner kan bestilles via Sport Event Fyn
Ved landevejsløb gælder det at DCU har en dommervogn.
Typisk bliver dommervognen transporteret fra det ene løb til

det andet af en repræsentant fra den arrangerende klub.

Borde og stole i mål/VIP-område

CO har i mange år haft et samarbejde med Albanigadens
Serviceudlejning, Landbrugsvej 18, 5260 Odense S, tlf. 66
17 98 88

Internet (trådløst)
Sejrspodie

Vandslanger til cykelvask

Telt

Musik i telt
Scene
Lys
Presseomtale før løb
Presseomtale efter løb
Pressekontakt under løb
Skrive på andre klubbers chat

Presse

Du kan få ”gratis” reklame ved at skrive på andre klubbers
chat om dit arrangement.

Information til hjemmeside
Information til hjælpere, mailkæde
Information til klubber
Information til ryttere
Information til sponsorer
Information til forretningsdrivende som måtte blive
ramt af arrangementet

Afhentning af trailer med "pæle" i CO

Ruter

I CO har vi sejrspodie stående som kan anvendes ved alle
løb.
Ved terrænløb er der mange ryttere som anser det for at
være god service at have mulighed for at vaske cykler. I CO
har vi et ”blandingsbatteri” med 3 - 4 haner, dette kan
anvendes, evt. også til brug for opfyldning af drikkedunke.

Fremstilling af skilte (laminering)

I enkelte tilfælde kan forretningsdrivne blive ramt af vores
arrangement, f.eks. kan indkørsler til vejboder m.v. blive
spærret, vurder fra sag til sag om der skal informeres herom.
I CO har vi et ”hav” af afmærkningspæle som står på en
trailer. Vær opmærksom på at traileren ikke bliver brugt så tit,
så check om der er luft nok i dækkende, inden du skal bruge
den..
I CO har vi en lamineringsmaskine. Det kan være praktisk at
laminere materiale som skal anvendes udendørs. Check om
vi har lamineringslommer i klubhuset.

Opsætning af ruter
Vedligeholdelse af ruter

John Smed og Kristian Lilliendal, , Cykling Odense

Der er desværre mange der har morskab af at ”ødelægge”
vores markeringer. Afhængig af hvilken løbstype der er tale

om skal du tage højde for, at der er en eller flere der har dette
job.
Oprydning efter træning
Returnering af trailer med "pæle" til CO
Gennemgang af terræn med myndigheder før
arrangement

Gennemgang af terræn med myndigheder efter
arrangement

VIP og
sponsorer

Dialog med VIP-gæster
Sponsorkontrakter
Anvisning af teltplacering og boder

Bestilling af pokaler

Ved terrænsport stiller kommunen som oftest krav om at de
vil godkende den pågældende rute inden de giver deres
tilladelse. Det er derfor vigtigt at du på et meget tidligt
tidspunkt gennemgår ruten sammen med en af kommunens
medarbejdere
Ved terrænsport stiller kommunen som oftest krav om at de
skal gennemgå den pågældende rute efter at arrangementet
er overstået, for at se om terrænet er ordentligt rengjort og
om terrænet måtte have lidt skade.
I tilfælde af at der til arrangementet er inviteret VIP-gæster, er
det vigtigt at disse føler sig velkommen. Hvis det er muligt så
find en person der kan byde velkommen og som kort kan
fortælle om løbet.
I HB har vi en ”standardkontrakt” som du kan anvende
Hvis der ikke er lavet en egentlig plan for dette, skal der
være nogle der anviser hvor telte og boder skal opstilles. Det
anbefales at lave en egentlig skitseplan for dette.
Ved DM kommer dette fra DCU, ved alle andre
arrangementer skal vi selv sørge for dette. Ring til POKABO
20435082 adressen er Middelfartvej 54, 5200 Odense V.

Bestilling af Posttape/afmærkningstape
Bestilling af telt
Teknik

Elstik
Elektronisk tidtagning
Flagalle og opsætning af denne
Internet (trådløst)
Medaljer til ryttere, guld, sølv og bronze

John Smed og Kristian Lilliendal, , Cykling Odense

Her kan flere udbydere vælges, men vi har eet godt
samarbejde Fyns Stillads Compagni, Tolderlundsvej 36, 5000
Odense C, telefon 66 11 70 18
Her har vi i klubben en række eltavler, men lav en aftale med
lokal elinstallatør i tilfælde af strømsvigt på dagen
Ved DCU-løb på landevej er der elektronisk tidtagning, ved
andre løb har vi et samarbejde med Ultimate Sportsservice
Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg, på telefon 70 26 52 52
Hvis der er en handelsstandsforening eller turistforening er
det ofte noget de påtager sig.
Hvis trådløst har TDC en ordning hvor det koster ca. 2500 at
få etableret.
Ved DM kommer dette fra DCU, ved alle andre
arrangementer skal vi selv sørge for dette. Ring til POKABO

Mesterskabstrikot
Opstilling af højttaleranlæg
Sejrskrans og bånd
Skilte m.v., bakkenavne o.s.v.
Trykning af plakater, løbesedler m.v.

John Smed og Kristian Lilliendal, , Cykling Odense

20435082 adressen er Middelfartvej 54, 5200 Odense V.
Bestilles ved DCU
Her har vi en fast aftale med Atlantia Support, v.Torben
Martinussen på tlf. 30251574
Dette bestilles ved Frydenlund Blomster, Middelfartvej 574,
5471 Blommenslyst, tlf. 65968347
Ved terrænløb er det en god ”gimmick” at give bakkerne
navne, så ryttere og tilskuere har et fælles reference.
Dette sker hos Konica Minolta v. John Smed (40903206)

