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DANSK CYKLING - NU OG I FREMTIDEN
Dansk cykling er populært som aldrig før.
Danskerne har i den grad taget cykelsporten til sig, og cyklen anvendes flittigt
til motion på landeveje og i skovene landet over. På sportens øverste hylde kan vi
bryste os af resultater, som langt de fleste
danskere kender til, og cykling er blevet
til en sport, som hovedparten af alle danskere kan relatere sig til - på den ene eller
anden måde.

Men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi arbejder målrettet og er fast besluttet på at
gøre Danmarks Cykle Union til det nationale samlingssted for cykling i Danmark.
Det kan vi kun lykkes med, hvis vi har et
tæt samspil med klubberne, medlemmerne og de mange frivillige, der hver dag
gør en kæmpe indsats for at styrke vores
idræt. Uden de frivillige, ingen organiseret
cykling i Danmark, sådan er det!

En smule ubeskedent vil vi efterhånden
karakterisere cykling som den mest populære sportsgren i Danmark. Faktisk mener vi at være på vej mod at blive Danmarks nationalsport, helt på højde med
de mere traditionelle nationalsportsgrene fodbold og håndbold.

Men cykling er jo ikke kun 100 kilometer
ud af landevejen i modvind. Der er mange grene af vores sport. Medlemmerne
af Danmarks Cykle Unions klubber vil forskellige ting, hvorfor vi i unionen forsøger at favne alle discipliner og aspekter
af cykling. Kontinuerligt arbejder vi på

at udvikle tilbud af interesse for medlemmerne, således at klubber og medlemmer
har mulighed for udvikling.
I Danmarks Cykle Union har vi fokus på
rekruttering og fastholdelse af nye unge
cykelryttere, fokus på at skabe et sikkert
miljø for træning og konkurrence og fokus
på at gøre det interessant for bredden at
være en del af DCU og at vi er attraktive
for sponsorer og vores øvrige interessenter.
Det er vores ambition at være en af verdens bedste cykelnationer, ikke kun for
eliten - men for alle, som elsker cykelsport
og vil være en del af Danmarks Cykle Unions succes både nu og i fremtiden.

DISCIPLINER
DCU - DISCIPLINERNE

Danmarks Cykle Union er en medlems- og interesseorganisation for
alle, der bruger cyklen til konkurrence, træning eller motion. DCU har
flere end 30.000 medlemmer og mere end 300 klubber over hele
landet. Under DCU findes syv discipliner: Landevej, Bane, MTB, Cyklecross, BMX, Trial og e-cykling.
DCU er medlem af Danmarks Idrætsforbund og defineret som Team
Danmark Verdensklasseforbund - fordi vi vinder medaljer til Danmark. Dansk cykling har i den grad stolte traditioner og en fornem
medaljehøst fra både EM, VM og OL.

BANECYKLING

Banecykling er en disciplin, hvor der køres på specialbyggede baner, på særlige cykler med fast nav og ingen bremser. I Danmark er
der tre baner, henholdsvis Ballerup Cykelarena, Odense Cykelbane
Arena og Aarhus Cyklebane (udendørs).
Man kan køre banecykling hele året eller som vinterdisciplin - og
man kan køre på landets baner, selv om man kører landevejscykling, BMX, MTB eller Trial i en anden klub.

LANDEVEJ

MOUNTAINBIKE

På den store scene, World Touren, er Danmark fornemt repræsenteret med såvel herre- som kvinderyttere i den absolutte verdenselite.

Danmark har gennem tiden haft store traditioner inden for MTB og
har blandt andet fostret verdensmestre som Henrik Djernis og Annika Langvad. Med de mange klubber, spor og målrettede indsatser
for MTB-rytterne er der rig mulighed for at køre MTB både som konkurrence- og motionsrytter.

Landevejscykling er en af de klassiske discipliner, og nogle af verdens største sportsbegivenheder er de store landevejsløb. Mange
danskere bruger landevejscyklen til motion, og fra april til oktober
køres DCU-løb på landevejen - både for ryttere med konkurrencelicens og for motionister.

Der er typisk tre landevejsdiscipliner: linjeløb (samlet start), enkeltstart og holdløb. Derudover er disciplinen Mixed Team Relay ved
at vinde indpas i de internationale konkurrencer - en disciplin med
blandet herre-kvinde-hold.

BMX

BMX startede i de tidlige 1970’ere i USA, hvor børn begyndte at
konkurrere på deres cykler på jordbaner for at imitere deres motocross-idoler - heraf kommer navnet ”Bicycle MotoCross” eller BMX.
I dag er BMX en international sport, der siden 2008 har været en del
af det olympiske program. BMX er en af cykelsportens mest intense
sprintdiscipliner, hvor teknik, overblik og styrke skal gå op i en højere
enhed. BMX-race køres på en kort bane med en række hop og sving,
hvor de hurtigste ryttere kan nå op på 40-50 km/t og gennemfører
et heat på 35-40 sekunder.

Mountainbike eller i daglig tale MTB, er en af de cykeldiscipliner og
sportsgrene i det hele taget, der oplever den største stigning i interesse og aktive. Såvel børn og unge som voksne har i den grad taget MTB til sig som deres foretrukne idræt, og landet over etableres
spor og teknikbaner.

CYKLECROSS

Cyklecross er en disciplin, hvor rytterne konkurrerer på en rute, der
som regel består af en kombination af veje, marker og stier med forhindringer eller stigninger, der tvinger rytterne til at springe af og
på cyklen. Det er en intens sport, hvor løbene afvikles på en 2.5003.500 meter lang rute, og der køres op til 60 minutter i elite-klassen
for mænd og ca. 40 minutter for kvinder.
Cyklerne ligner almindelige racercykler, men er mere robuste og har
en anden geometri, men først og fremmest adskiller de grove, mønstrede dæk og bremser sig fra almindelige racercykler.

Man kan begynde at køre BMX, så snart man kan cykle uden støttehjul - og der er ingen øvre aldersgrænse.

TRIAL

Cykeltrial er en disciplin under UCI og DCU på samme niveau som
andre discipliner med eksempelvis VM og World Cup. Sporten er hastigt voksende i Danmark, hvor flere ryttere nærmer sig verdenstoppen og hvor flere klubber etableres. Trial har teknikken i højsæde og
kan sagtens kombineres med andre discipliner - eksempelvis ser
man flere og flere tekniske MTB-spor, og for de MTB-ryttere, som gerne vil være teknisk dygtigere, er et vinterbesøg i indoor trial-hallerne
et oplagt tilbud. Danmark har de seneste år haft ryttere med i World
Cup og leveret gode resultater i både junior- og eliteklasserne, men
trial er også for bredden, så der er tilbud til alle.

E-CYKLING

Vi kommer ikke uden om det, man kunne kalde den syvende disciplin – e-cykling, der er en officiel disciplin under Danmarks Cykle Union, og den vinder voldsomt frem over hele verden, både i forhold til
træning og løb. Der køres typisk på egne cykler monteret på hometrainer, de såkaldte smart trainere. På nogle af de forskellige webbaserede platforme køres løb, træninger eller specielle events, fx social rides.
Danmarks Cykle Union tilbyder et e-cykling-medlemskab, der giver mulighed for at træne med og køre officielle løb mod andre
DCU-medlemmer.

PARENTINI
DANMARKS CYKLE UNION
OG PARENTINI FEJRER 20
ÅRS TÆT OG SUCCESFULDT
PARLØB

Da de danske landsholdsryttere i 2001
kørte VM i Lissabon i Portugal, var det
for første gang i cykeltøj fra italienske
Parentini. Siden 2001 er det blevet til
mere end 50 internationale VM- og
OL-medaljer for de danske landshold på
landevejen, banen og på MTB-sporene.
Michael Valgren Hundahls imponerende
bronzemedalje ved VM i Flandern fejrer
således 20 års tæt parløb mellem Danmarks Cykle Union (DCU) og Parentini.

STOLT SPONSOR AF DANSK
CYKELSPORT

Det er ikke til at tage fejl af, hvor meget
den stærke relation til dansk cykelsport
betyder, når man besøger Parentinis
hovedkvarter i Capanne i smukke
Toscana.
Her hænger utallige billeder af danske
ryttere og cykeltrøjer i glas og ramme –
alle med personlige hilsner til Gianpaolo
Parentini og resten af Parentini-familien,
der hver dag strækker sig langt for at
perfektionere de små detaljer, som kan
betyde forskellen mellem sejr og fiasko
for de danske ryttere.

TÆT SAMARBEJDE OM
UDVIKLING AF HIGH-END
CYKELTØJ

Det har været 20 begivenhedsrige år
med en teknisk udvikling på udstyrsfronten, der har stillet tiltagende høje
krav til cykeltøjets tekniske kunnen.
En udvikling, som Parentini og DCU har
gennemgået hånd i hånd. Atleternes
tøj er blevet optimeret i tæt samarbejde
mellem DCUs præstationsingeniører og
de tekniske designere hos Parentini i
Italien.

arbejdede de to parter tæt sammen om
at finde de famøse ”marginal gains”. Et
samarbejde, der satte nye, høje standarder for det danske landsholdstøj.
”De seneste to år, op imod OL i Tokyo,
har vi arbejdet tæt sammen med
Morten Bennekou og forbundets ingeniører. Prototyper er blevet fremstillet i
forskellige materialer for at opnå en så
aerodynamisk dragt som overhovedet
muligt. Disse er derefter blevet testet og
optimeret i vindtunnel og på banen med
rytterne. Dette har gjort det muligt at
sætte verdensrekorder og vinde medaljer af fineste karat,” forklarer Gianpaolo
Parentini.

HÅNDLAVET KVALITET FRA
SYSTUEN I TOSCANA TIL
VELODROMEN I TOKYO

Alle Parentinis produkter er 100 %
håndsyet i Capanne i Toscana, hvor de
er blevet fremstillet siden 1976. Dette i
en tid, hvor flere og flere producenter
ellers vælger at flytte produktionen til
Østen på jagt efter billig arbejdskraft.
I produktionen finder man de erfarne
skræddere på rad og række, med hver
deres ekspertise inden for syning af
teknisk cykeltøj. Alle er de vigtige led i
produktionskæden. Én med fokus på
puden i bukserne, en anden med fokus
på lynlåsen i trøjen.
Mange af dem har været hos Parentini i
over 25 år og besidder en enorm viden
om design og udvikling af cykeltøj. En
erfaring, der gør, at man meget hurtigt
og agilt har kunnet tilpasse de danske
atleters udstyr efter individuelle behov
og ønsker: ”Parentini har – med egen
systue i Italien – hurtigt kunne udføre
bestillinger, optimeringer og justeringer,
der har imødekommet de behov, vi som
forbund har haft,” forklarer Morten
Bennekou.

”Et 20-årigt samarbejde kræver, at de
involverede parter udvikler sig sammen.
I samarbejdet mellem DCU og Parentini
har vi formået i fællesskab at udvikle
cykeltøj, der undervejs har imødekommet et markant stigende fokus på
særlig aerodynamik og funktionalitet,”
forklarer Elitechef i Danmarks Cykle
Union Morten Bennekou.

Dette fokus på kvalitet og detaljer er
vigtige for rytterne, der forstår vigtigheden af en cykelbuks, med en anatomisk
korrekt syet pude, tilpasset rytterens
position og bevægelse på cyklen.
Har du først kørt i Parentini-cykeltøj, vil
du forstå, hvorfor Parentini holder fast i,
at alt deres tøj skal håndsyes i Italien, af
erfarne italienske medarbejdere og med
italienske materialer.

Frem imod de Olympiske Lege i Tokyo

Som Gianpaolo Parentini selv under-

streger det: “Abbiaamo a cuore la
performance” - eller på dansk: “fordi vi
bekymrer os om performance.”

PARENTINI HJÆLPER OGSÅ
KLUBBER OG FIRMAER I
CYKELTØJET

Parentini hjælper ikke kun den danske
verdenselite. Parentini laver også teamtøj til aktive klubber og firmaer.
For mange cykelhold kan den kreative
proces i at skabe et flot design være
både besværlig og krævende. Der er
mange faktorer, der spiller ind, og det
er ikke så ligetil, som at designe for
eksempel en fodboldtrøje. Den opgave
påtager Parentini sig, og gerne i tæt
dialog med kunden.
Parentini kan med sit interne salgs- og
design-team i Danmark give et bud
på en cykelversion af virksomhedens/
klubbens eksisterende identitet. Både
i form af et klassisk og mere simpelt
design, men også i mere avanceredde
totalløsninger, hvor tøjet skal stå særligt
frem.
Du kan læse meget mere om, hvad
Parentini kan tilbyde, på:
www.parentini-nordic.dk
Der skal lyde en stor tak fra Parentini
til Danmarks Cykle Union og de mange
ryttere. Vi glæder os til fortsat at se de
danske ryttere dominere på landevejen,
på banen og i skoven med Parentini på
brystet.

PETER EBRO / PARENTINI I Photocredit

DANMARKS LETTESTE HVERDAGSCYKLER
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CYKELTØJ

til professionelle, klubber og hold

10%

F O UR N ISS EUR
O F F IC IE L

Skal du og dit hold
køre i samme kvalitet
som verdensmesteren?

RABAT

På alt custom tilbehør*
Gælder kun ved første ordre og ved
henvisning til denne annonce

*

Hos ALÉ producerer vi kvalitetscykeltøj

Hvorfor ALÉ:

i eget design og efter dine ønsker og behov.

•

Garanteret kvalitet til ethvert behov.

•

Bredt sortiment.

•

Komplet prøvesæt uden omkostninger.

•

Lave minimumsbestillinger (min. 5 sæt).

•

Garanteret leveringstid.

•

Teamshop.

•

Lagerløsning.

Vi leverer tøj i en kvalitet som flere professionelle
hold nyder godt af, men har også tøj til motionisten,
der ønsker en mere komfortabel serie, og til rytteren
“midt imellem”.
Kontakt os for at høre nærmere om, hvad vi
kan gøre for dig og dit hold/klub.

ALÉ Teamwear I Tlf. 6316 8016 I ale@egedesoe.dk I www.aleteam.dk
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Stolt hovedsponsor for
dansk cykelsport siden 1994

Som storsponsor af DCU støtter vi Danmarks
nuværende og kommende cykelstjerner
sportsligt og økonomisk til at opnå personlige
og fælles mål indenfor cykelsporten.
Læs mere på unox-dk/cykel

• 16721 • www.jsdanmark.dk

Vi giver
energi til dansk
cykelsport

