Aarhus Cyklebane Præsenterer

Kay Werners Mindeløb
Fredag d. 8. september 2017 kl. 18.00

Billetter: www.ticketmaster.dk
Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C

Velkommen til Kay Werners Mindeløb 2017
I 1941 startede en ung begynder ved navn Kay Werner Nielsen på Aarhus Cyklebane, 20 år senere
var Kay Werner Danmarks største cykelnavn og mest kendte person. Efter 6 år i Aarhus, blev Kay
professionel i 1947 og flyttede til København, og her tog karriere for alvor fat. I perioden 1951 til 1961
var Kay det største navn i dansk cykelsport, med 3 VM medaljer i 5 km individuelt forfølgelsesløb.
På vinterbanen var Kay Werner manden, der skabte det senere så berømte par nr. 7, og altid garant
for et topresultat i Forum. I perioden 1951-1960 sluttede Kay aldrig dårligere end nr. 3. Først med
Evan Klamer og siden med Palle Lykke fik Kay Werner og Par nr. 7 kult status i Danmark, og da TV
gjorde sit indtog blev par nr. 7 hvermandseje. Derfor er det ingen overdrivelse, når Kay Werner selv
udtalte, at han i den periode var lige så kendt som dronningen er i dag. Kay Werners sidste store sejr
kom i det Aarhusianske 6-dagsløb med Palle Lykke i 1961.
Aarhus Cyklebane ligger i 2017 for 4. gang cement til Kay Werners Mindeløb. De foregående udgaver
er blevet vundet af:
-

2014: Marc Hester / Martin Mortensen
2015: Alex Rasmussen / Christian Kos (Holland)
2016: Elias Helleskov Busk / Morten Høgh Abel Jensen

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: Johannes Ollerup Sall

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 6 omgange om hhv. 5, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der køres med
død omgang.

2. Start: Løbe-cykel Cup – Heat 1
Løbe-cykel Cup køres over 10 minutter på en til lejligheden opstillet løbe-cykel bane.

3. Start: Kay Werners Mindeløb – Linjeløb 1. afd.
For sorte rygnumre. Linjeløbet køres over 10 omgange om hhv. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det
samlede regnskab. Der køres med død omgang.

4. Start: Kay Werners Mindeløb – Udskilningsløb 2. afd.
For hvide rygnumre. I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen.
Der skilles ud til sidste rytter. Køres om hhv. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der
køres med en død omgang.

5. Start: Løbe-cykel Cup – Heat 2
Løbe-cykel Cup køres over 10 minutter på en til lejligheden opstillet løbe-cykel bane.

6. Start: B&U – Udskilningsløb 2. 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.

7. Start: Senior B – Linjeløb 1. afd.
Linjeløbet køres over 10 omgange om hhv. 5, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der køres med
død omgang.

8. Start: Kay Werners Mindeløb – Spurtløb 3. afd.
For sorte rygnumre. Spurtløbet køres over 10 omgange, med spurter efter 6, 7, 8, 9 og 10
omgange. Vinderen af første spurt er vinder af løbet og skal forlade banen, vinderen af anden spurt
slutter som nr. 2 og skal forlade banen, og så fremdeles. Der ringes med klokken før hver spurt. Køres
om hhv. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der køres med en død omgang.

9. Start: Kay Werners Mindeløb – Linjeløb 4. afd.
For hvide rygnumre. Linjeløbet køres over 10 omgange om hhv. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det
samlede regnskab. Der køres med død omgang.

10. Start: Løbe-cykel Cup – Heat 3
Løbe-cykel Cup køres over 10 minutter på en til lejligheden opstillet løbe-cykel bane.

11. Start: B&U – Spurtløb 3. afd.
Spurtløbet køres over 6 omgange, med spurter efter 2, 4, og 6 omgange. Vinderen af første spurt er
vinder af løbet og skal forlade banen, vinderen af anden spurt slutter som nr. 2 og skal forlade
banen, og så fremdeles. Der ringes med klokken før hver spurt. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point
til omniums regnskabet. Der køres med død omgang.

12. Start: Senior B – Pointløb 2. afd.
Køres over 12 omgange, med spurt hver 3. omgang om hhv. 5, 3, 2 og 1 point. Der køres om hhv. 5,
4, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der køres med død omgang.

13. Start: Kay Werners Mindeløb – Udskilningsløb 5. afd.
For sorte rygnumre. I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen.
Der skilles ud til sidste rytter. Køres om hhv. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der
køres med en død omgang.

14. Start: Kay Werners Mindeløb – Spurtløb 6. afd.
For hvide rygnumre. Spurtløbet køres over 10 omgange, med spurter efter 5, 6, 7, 8, 9 og 10
omgange. Vinderen af første spurt er vinder af løbet og skal forlade banen, vinderen af anden spurt
slutter som nr. 2 og skal forlade banen, og så fremdeles. Der ringes med klokken før hver spurt. Køres
om hhv. 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede regnskab. Der køres med en død omgang.

15. Start: B&U – Handikap 4. afd.
Linjeløbet køres som handikap med forspring i meter, over 5 omgange. Der køres ikke med død
omgang.

16. Start: Senior B – 3. afd.
Spurtløbet køres over 8 omgange, med spurter efter 2, 4, 6 og 8 omgange. Vinderen af første spurt
er vinder af løbet og skal forlade banen, vinderen af anden spurt slutter som nr. 2 og skal forlade
banen, og så fremdeles. Der ringes med klokken før hver spurt. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point
til omniums regnskabet. Der køres med død omgang.

17. Start: Kay Werners Mindeløb – Pointløb 7. afd.
7. afdeling af Kay Werners mindeløb køres som pointløb over 40 omgange med spurt hver 5. omgang
om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, der gives 20 point ved vunden omgang. Afdelingen er for begge parrets
ryttere, point scoret eller tabt undervejs tæller direkte med i regnskabet. Parret med flest point efter
pointløbet er vindere af Kay Werners Mindeløb 2017.

