
Regelsæt Øresund-kop.   
 
Introduktion:  

 
Öresunds-koppen er cup med afvikling af løb på Sjælland og i Skåne.  
Målet er at give vores ryttere de bedste muligheder for at prøve kræfter med ruter og andre ryttere i den samlede 
region uanset nationalitet. 
Skåne’s Cykelförbund og DCU Distrikt Sjælland hjælper med koordinering og facilitering på tværs af sundet. 
 
Klasser:  
Der køres i nationale klasser. Sammenknytningen mellem svenske og danske klasser foregår således: 
Sjælland-betegnelse             Skånebetegnelse 
Begyner                         Nybörjare Ej licens  
U11 Drenge og piger             (Nybörjare), Pojker och flickor 10 år 
U13 Drenge og piger             U13 Pojker och flickor 
U15 Drenge og piger             U15 Pojker och flickor 
U17 Drenge og piger             U17 Pojker och flickor 
U19 Drenge og piger             U19 Pojker och flickor 
A (Mænd)                             Elite Men (Herrar) 
B (Mænd)                             Senior Men (Herrar) 
C (Mænd)                             Senior Men (Herrar) 
D (Mænd)                             Sport Men (Herrar) 
DA (Kvinder)                         Elite Women (Damer) 
DB (Kvinder)                         Dame Sport (Damer) 
H40 (Mænd)                         H40 (Herrar) 
H50 (Mænd)                         H50 (Herrar) 
H60 (Mænd)                         H60 (Herrar) 
H70 (Mænd)                         H70 (Herrar) 
MotionM (Mænd)                  Motion (Herrar) 
MotionK (Kvinder)                 Motion (Damer) 
 
Samkørsel i felter, men separate point-rækker 
 
U11/Nybörjare, Pojker (Drenge) och flickor (Piger), Gear 5.89 (SJ), 5.89 (Skåne) 
U13 Pojker (Drenge) och flickor (Piger), Gear 5.89 (SJ), 6.69 (Skåne) 
U15 Pojker (Drenge) och flickor (Piger) och U17 flickor (Piger), Gear 6.35 (SJ), 6.69 (Skåne) 
U17 Pojker (Drenge) samt Sjællands-løb: U19 flickor (Piger), Gear 7.01 (SJ), 7.17 (Skåne) 
U19 Pojker (Drenge) Gear 7.93 (SJ), 7.93 (Skåne) 
A 
B 
C 
D 
DA och Skåne-løb: U19 flickor  
DB 
H40 
H50 
H60 och H70 
MotionM och MotionK 
 
Note: På Sjælland dannes eget felt i U17P hhv. U19P hvis mere en 15 tilmeldte i respektive klasser. 

 



Klasse-op-og-ned-rykning:   
Der rykkes op-og ned i klasserne efter nationale regler. 
 
Gearing: 
Der køres med gearing iflg. nationale regler.  
  
Kop-point: 
Intention: Pointene tildeles så flid og fremmøde også tæller rimeligt med - og ikke kun sejrene tæller.  
 
Endvidere sigtes der mod at gøre point-indsamling og mulighed for samlet sejr, så jævnbyrdig som mulig, således 
at meget store styrke-forskelle udlignes. Den ønskede effekt skal være at “spændingen om den samlede vinder 
bevares gennem serien” og at “man med gode eftersommerløb” stadig har en chance. 
 
Praktisk:  
Enhver rytter beholder sin Kop-point-klasse, som den klasse første Kop-løb køres i. 
Enhver rytter indsamler sine personlige Kop-point UANSET klasse. 
Den ønskede effekt er en opbremsning af Kop-pointhøst for ryttere, som er så stærke at de rykker op pga. af 
nationale standard points. MEN samtidig fratages den dygtige rytter IKKE muligheden for at vinde sin oprindelige 
klasse samlet, idet points IKKE “smides” væk ved oprykning. 
Dvs. at en rytter som slutter sæsonen i f.eks. B-klassen, faktisk kan blive Kop-point-vinder i C-klassen !!  
Det er bare blevet sværere end, hvis denne stærke rytter var forblevet i C-klassen og havde fortsat med at “tryne” 
de øvrige i C-klassen. 
Der uddeles Kop-point ved hvert løb til alle som fuldfører. 
Der uddeles point efter omnium-princippet således: 
1. plads = 1 p, 2. plads = 2 p, 3. plads = 3 o.s.v. dog 25 point for placering fra 25 og opefter. 
DNF (Ikke gennemført) giver 25 +5 points 
I Koppen 2018 som består af 7 løb opsummeres alle points og de 2 ringeste resultater fratrækkes. 
Dvs at man SKAL have deltaget i mindst 5 løb for at indgå i det samlede klassement.   
I tilfælde af point-lighed er finale-løbet afgørende, ligesom deltagelse i finale-løbet er nødvendigt for at kunne 
vinde den samlede cup. 
 
Nationale standard point: 
Enkelt-løbene vil i øvrigt give point som et helt almindeligt løb, hvor de skånske løb OGSÅ vil give DCU-standard-
point ligesom de sjællandske løb OGSÅ vil give SVENSKE-standard point. 
Dvs. såvel den Sjællandske som Skånske termin har fået ekstra nationale pointgivende løb. 
 
Dommere og Kommissærer: 
Vi vil til alle løb have såvel skånske som sjællandske officials, kommissærer og speakere. Vi vil bestræbe os på at 
have MC-kommissær til alle afdelinger. 
 
Praktiske forhold: 
Både svenske og danske licens ryttere har rabat-ordninger til Scandic Hotels, med rabat-numre: 
D359098787 (Svenske ryttere) og D000025332 (Danske ryttere) 
Se mere her: http://ny.cyklingdanmark.dk/klub/medlemsfordele/scandic-hoteller.html 
Der vil blive kørt med MyLaps transpondere som vanligt. 
 
Öresunds-koppen´s finaleafdeling giver større og bedre præmier end vanligt, så der er noget ekstra at kæmpe for. 
Desuden uddeles et Øresunds-kop (krus) til alle deltagende ryttere i finaleafdelingen. 
 
Der vil blive tildelt førertrøje efter hver afdeling i alle klasser, som skal benyttes i de efterfølgende løb. 
Herudover førertrøjer og medaljer i U11–U15. 

 


