
Studietur World Cup I 
mountainbike

Varighed: lørdag d. 19. Maj – mandag d. 21. maj.  

Formål: At blive inspireret og få ny viden omkring Mountainbike og finde ud af om en World Cup kan 

arrangeres i Vejle. Turen byder på møder med flere relevante personer fra mountainbike verdenen. 

Formålet er også at klarlægge, om det er interessant for UCI at komme til Vejle.  

I Albstadt har de afviklet World Cup de seneste 6 år, og har fået VM værtsskabet i 2020. Det primære 

formål er at finde ud af, om Vejle har det der skal til, for at få værtsskabet for et World Cup stævne og om 

det vil være relevant at prøve at trække en World Cup til Vejle.  

Ved at møde relevante personer og høre deres inputs og erfaringer, kan Vejle bruge disse, hvis man 

beslutter sig for at byde på værtsskabet for eventen. Desuden vil personlige relationer fra møder med UCI 

understøtte Vejle ved et eventuelt bud.  



Deltagere 
Dan Arnløv Jørgensen, Viceborgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget 

Martin Sikær Kristensen, medlem af Kultur- og Idrætsudvalget 

Mikkel Von Seelen, chefkonsulent, Trekantområdet 

Helle Thorsen, udviklingschef, Kultur og fritid 

Morten Vestergaard, Eventkonsulent, Kultur og fritid 

Regnskab 
  Eur omregnet(x7,5) Dkr. I alt  

Fly                8.859             8.859      

Hotel        650                        4.875               4.875      

Transport        394                        2.955                 1.293             4.248      

Mad        277                        2.075               2.075      

diverse           88                            662                     237                 899      

I alt            20.956      

Program 

Lørdag:  
 Ankomst Albstadt kl 16.30 

 Afhentning af akkreditering ved stævnekontor 

 kl 17.00: Møde med Simon Burney, UCI Mountainbike Coordinator og UCI’s øverste mand på 

stedet:  

 - Præsentation af deltagere og Vejle som by og område 

- Hurtig rundtur og fremvisning af venue og faciliteter i Albstadt 

- Hvad er UCI’s perspektiver og strategier v. World Cup i Mountainbike 

 Kl 17.30 Besøge Pro-team Cannondale og rundvisning v. Rasmus Jørgensen fra MTB klubben i Vejle: 

 - Hvad er vigtigt for et pro team 

 - Hvordan ser en typisk dag ud for et pro team 

 - Hvordan bruges stedet og venue af teamet 

 18.30 Møde m. Jo Triller, Project Manager the city of Albstadt og Stephan Salscheider, ejer af 

Skyder Sportpromotion. Skyder Sportpromotion er produktions- og afviklingsfirma til World Cup i 

Albstadt 

 - Hvilke erfaringer har byen gjort sig?  

 - Hvilke afledte effekter kan byen aflæse?  



- Hvilke strategier arbejdes der med inden for turisme og vækst, og er der en synergi til 

mountainbike? 

- Hvordan er byens samarbejde med UCI? 

 Hjem til Hotel og tjekke ind 

Søndag:  
 Afgang til stævneplads kl 08.00 

  09.00 ”Behind the scenes” og dybere introduktion til UCI og eventen 

 - Hvad er vigtigt for UCI?  

- Hvilke krav har de til værtsby? (herunder venue, plads, hotel, infrastruktur, logistik, presse, 

markedsføring mm) 

 11.20: Start på Damernes løb med danske Annika Langvad som mulig favorit. Opleve stævne fra 

publikums perspektiv. 

 13.30: Aftale med Landstræner Mads Bødker og 2x junior verdensmester Simon Andreassen.  

 - Hvad er det sportslige perspektiv ved en World Cup i Danmark og Vejle?  

 14.00 Frokost på pladsen 

 14.30 Start på herreelite. Opleve stævne fra publikums perspektiv. 

 18.00 Aftensmad 

Evaluering:  
Turen gav godt indtryk af Mountainbike og World Cuppen som event, og der er potentiale i at få eventen til 

Vejle.  

Delegationen var imponeret af eventen som helhed, og ser gode muligheder for at lave et mindst ligeså 

godt World Cup stævne i Vejle, hvis man politisk beslutter sig for at byde på eventen og få den tildelt af UCI.  

Planen er at underrette UCI om den positive opfattelse af World Cuppen og invitere UCI til Vejle efter 

sommerferien/efteråret.  

Som sport passer mountainbike godt ind i Vejles portefølje, hvor byen har landsskabet, bakkerne og 

højdemeterne til en professionel og udfordrende rute for deltagerne.  

Danmark har ikke været vært ved en mountainbike World Cup siden 1989, så Dansk Cykel Union og Sport 

Event Danmark er umiddelbart positive omkring opbakning.  



Billeder 






