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Talent profil cykling. 
 
Følgende er en beskrivelse af de potentielle elite udøvere der kan findes i elite cykelklubberne 
under DCU. Dvs. at flere cykelklasser der normalt afvikles i Paracykling naturligt ikke vil være 
aktive i en elite cykelklub og derfor ikke er beskrevet i denne vejledning. 
 
De undtagende handicaps er blinde (tandem) Kørestolsbrugere (Håndcykelryttere) 
 
De ryttere der forventes at kunne finde et træningsfællesskab med raske cykelryttere er 
sandsynligvis ryttere med mindre funktionsnedsættelser på bevægeapparatet. Det kan være skader 
som følge af medfødte defekter eller uheld og skader der mindsker funktionen på hænder og arme 
og ben. Her er diagnosen ikke vigtig men det at skaden er permanent og at der kan findes 
sammenlignelig nedsættelse i funktionsevnen i en klasse, er udtryk for om der kan opnås 
klassifikation.  
 
Køn Mænd og kvinder  
Alder Over 18 år 
Diagnoser Alle der medfører varig nedsættelse af 

funktionsevnen 
Fysisk form Niveauet svarer til 15-20 timers ugentlig 

træning  
Motivation Kræver stor motivation, da det sportslige niveau 

er højt 
Handicap idrætsmiljø Landstræner funktion, talenthold. Der køres 

ikke konkurrence nationalt, udelukkende 
internationalt.  

 
Klassifikationen i cyklingen udføres i forhold til den vurderede nedsættelse af funktionen på 
hænder, arme og ben. Mindste skade er mangel af gribefunktion på en hånd. Og alternativt et kort 
ben eller manglende muskelkraft i læg eller ben musklerne.  
 
Største forventet funktionsnedsættelse i klub er amputation af hænder, underarm, arm samt ben, læg 
og fod. Der er også klasser for kombinerede skader på både arme og ben.  
 
Protese tilladt for optimering af håndfunktion fod og benfunktion. 
 
 
 
Sportslige vilkår: 
 
Der køres internationalt op imod 50 løb med mulighed for deltagelse af handicappede ryttere, 
primært i Europa. 
 
Løbene er opdelt i kategorier ud fra point til verdensranglisten. Euro cup løb P1, World cup løb, 
Verdensmesterskaber og Paralympics. 



Idrættens Hus • DK-2605 Brøndby • Tlf. 4326 2626 • Fax 4326 2470 • CVR.Nr. 44301318 
http://www.dhif.dk • E-mail: handicapidraet@dhif.dk 

 
 
 
Selv om der er flere statusvurderinger på løbene er alle løb elite. 
 
Da vi ikke afvikler løb i Danmark, grundet det relativt lave antal udøvere, er alle handicaps samlet 
på vort talenthold. Holdet deltager fælles i en række danske motionsløb og i internationale løb 
gradueret til og med World cup. 
 
Landsholdet udtages ud fra talent truppen. Landsholdet deltager udelukkende ved VM på bane og 
landevej. 
 
Man kan sagtens kører Paracykling også selv om man samtidigt deltager i de løbsaktiviteter 
cykelklubben deltager i. Paracykling er derfor ikke enten eller men en ekstra mulighed for at måle 
sig med ligesindede funktionsnedsatte, samt ikke mindst et springbræt til store internationale 
udfordringer og oplevelser. 
 
Danmark er vært for VM på landevej fra den 5. september til den 12. september 2011. 
Verdensmesterskaberne afvikles i Roskilde på ruten fra Post Danmark rundt enkeltstarten 2009. 
 
I forbindelse med rekrutteringen af nye udøvere vil vi samle alle interesserede i maj måned. 
Arrangementet er endnu ikke placeret og her vil vi tage hensyn til, fra hvor i landet det største antal 
udøvere vil komme. Mest sandsynligt vil vi dog afvikle arrangementet i Roskilde på VM ruten. 
 
 
Kontakt personer: 
 
Landstræner Pernille Langelund, mobil 20 76 06 10  
 
Sportschef Dennis Harløv Madsen, mobil 26 27 16 48 
 
 
 


