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Velkommen til Gert Franks Æresløb 2017 

 

Gert Frank startede som ung junior på Aarhus Cyklebane i 1973. Som cykelrytter havde Gert stor 

succes på både landvejen og cyklebanen. På landevejen blev det til en sensationel sølv medalje ved 

Europamesterskaberne i 70 km holdløb for junior i 1974, inden det også blev til bronze ved de 

Olympiske lege i Montreal 1976 i 100 km holdløb på landevejen. Det var dog på cyklebanen, at Gert 

slog sit navn fast i dansk cykelsport, hele 10 medaljer ved Europamesterskaberne i Derny, Parløb og 

omnium fra 1977 til 1987, men ikke mindst fra de europæiske vinterbaner, hvor det blev til hele 20 

6-dags sejre. 

Aarhus Cyklebane ligger i 2017 for 3. gang cement til Gert Franks Æresløb. De foregående udgaver 

er blevet vundet af:  

- 2014: Alex Rasmussen (Odense) 

- 2015: Alex Rasmussen / Elias Hellesskov Busk 

- 2016: Jacob Mørkøv (København) 

 

Aarhus Cyklebanes løbspersonale og kommissærer: 

 Formand: Johannes Ollerup Sall 

 Sportslig ansvarlig: Michael Berling 

 Nummerudlevering & eftertilmelding: TBA 

 1. Løbskommissær: TBA 

 2. Løbskommissær: TBA 

 Starter: TBA 

 Omgangstæller: TBA 

 Speaker: Frederik Muff Hansen 

Løbene køres efter Danmarks Cykle Unions for banesports, reglement og bestemmelser. Ret til 

ændringer forbeholdes 

 

 

  



 

1. Start: B&U – Linjeløb 1. afd. 

Linjeløbet køres over 5 omgange. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der 
køres ikke med død omgang. 

 

2. Start: Senior B –Udskilningsløb 1. afd. 

I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen. Der skilles ud til sidste 
rytter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med en død omgang.  

 

3. Start: Løbe-cykel Cup – Heat 1 

Løbe-cykel Cup køres over 10 minutter på en til lejligheden opstillet løbe-cykel bane. 

 

4. Start: Gert Franks Æresløb – Linjeløb 

Linjeløbet køres over 15 omgange. Løbet tæller som opvarmningsløb Gert Franks Æresløb, den 
vindende rytter skal køre direkte til præmie overrækkelse på målstregen. Der køres med død 
omgang.  

 

5. Start: Løbe-cykel Cup – Heat 1 

Løbe-cykel Cup køres over 10 minutter på en til lejligheden opstillet løbe-cykel bane. 

 

6. Start: B&U - Scratchløb 2. afd. 

Scratchløbet køres over 1 omgang + 33 meter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums 
regnskabet. Der køres ikke med død omgang. 

 

7. Start: Gert Franks Æresløb – 1. Derny ½ Finale 

Dernyløbet køres over 20 omgange. De tre hurtigste ryttere kvalificere sig til A-finalen, de øvrige 
kvalificere sig til B-finalen. 

 

8. Start: Senior B – Linjeløb 2. afd. 

Linjeløbet køres over 10 omgange. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der 
køres med død omgang. 

 



 

9. Start: Gert Franks Æresløb – 2. Derny ½ Finale 

Dernyløbet køres over 20 omgange. De tre hurtigste ryttere kvalificere sig til A-finalen, de øvrige 
kvalificere sig til B-finalen. 

 

10. Start: B&U – Udskilningsløb med dobbelt udskilning 3. afd. 

I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen. Hver rytter skal udskilles 
to gange for at udgå af løbet, og der skilles ud til sidste rytter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til 
omniums regnskabet. Der køres med en død omgang. 

 

11. Start: Senior B – Spurtløb 3. afd. 

Spurtløbet køres over 15 omgange med spurt hver 3. omgang. Vinderen af første spurt er vinder af 
løbet og skal forlade banen, vinderen af anden spurt er to’er i løbet og så fremdeles. Køres om hhv. 
5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med en død omgang. 

 

12. Start: Gert Frank Æresløb – Derny B-Finale 

Dernyløbet køres over 20 omgange. Der køres om placeringerne 7 – 12, for i Gert Franks Æresløb 
2016. Løbet er for rytterne, der placerede sig 4 – 6 i de to ½-Finaler. 

 

13. Start: Gert Franks Æresløb – Derny Finale 

Dernyløbet køres over 30 omgange. Der køres om placeringerne 1 – 6, i Gert Franks Æresløb 2016. 
Løbet er rytterne, der placerede sig 1 – 3 i de to ½-Finaler. Banerekorden indehaves af Jacob 
Mørkøv, og lyder på 11 min. 07,970 sek. 

 

14. Start: Senior B – Pointløb 4. afd. 

Pointløbet køres over 15 omgange med spurt hver 3. omgang. I hver spurt gives der 5, 3, 2 og 1 
point til de fire først placerede, der gives 20 point for en vunden omgang. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 
og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med en død omgang. 

 

15. Start: B&U – Handikap 4. afd. 

Køres over 4 omgange med forspring i meter. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums 
regnskabet. Der køres ikke med en død omgang. 



 

 

16. Start: Udvalgte ryttere – Parløb 

Parløbet køres over 50 omgange med spurt hver 10. omgang om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, dobbelt 
pointtildeling i sidste spurt, og 20 point for vundne omgange. Vinderne er det par der ved løbets 
afslutning har indkørt flest point. I filfælde af pointlighed er placeringen i sidste spurt afgørende for 
placeringen. Der køres med en død omgang.  

 


