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Velkommen til Gunnar Asmussens Æresløb 2019 

 

Gunner Asmussen har i en menneskealder præget cykelsporten i Aarhus. Først som aktiv på landevej 

og cyklebane, siden som leder og ikke mindst for sin cykelbutik, Asmussen Cykler, der lå i Aarhus i 

23 år. Som aktiv vandt Gunnar to Danmarks Mesterskaber og et Nordisk Mesterskab på landevejen 

i 100 km holdløb. Det blev også til det Nordiske Mesterskab i landevejsløb samt det danske 

mesterskab på enkeltstart i 1971. Gunnar var udpræget tempo rytter, og det er ikke mindst på 

cyklebanen at det blev til de helt store resultater. En lang række af sejre i forfølgelsesløb er det blevet 

til, 5 gange vandt Gunnar med det århusianske hold, det Danske Mesterskab på 4.000 meter og det 

individuelle mesterskab i 1970. Men den største milepæl i karrieren, må dog siges at være 

guldmedaljen ved de olympiske lege i Mexico i 1968. 

Aarhus Cyklebane ligger i 2019 for 9. gang cement til Gunnar Asmussens Æresløb. De foregående 

udgaver er blevet vundet af:  

- 2011: Michael Berling 

- 2012: Steffen Munch Hansen 

- 2013: Michael Berling 

- 2014: Aflyst pga. regn 

- 2015: Julius Johansen (København) 

- 2016: Alex Rasmussen (Odense) 

- 2017: Lasse Eland 

- 2018: Nichlas O. Pedersen 

 

Aarhus Cyklebanes løbspersonale og kommissærer: 

• Sportslig ansvarlig: Michael Berling 

• Nummerudlevering & eftertilmelding: Dan Hansen  

• 1. Løbskommissær:  

• 2. Løbskommissær:  

• Starter: Johnny Franck 

• Omgangstæller: Johan Langballe 

• Speaker: Johannes Ollerup Sall 

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

ændringer forbeholdes 

 

  



 

1. Start: Senior A – Linjeløb 1. afd. 

Linjeløbet køres over 15 omgange. Køres om hhv. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point 
til det samlede omniums regnskabet. Der køres med død omgang. 

 Placering:  Placering: 
    
    
    
    

 

 

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

I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passere 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. 

 Placering:  Placering: 
    
    
    
    
    
    

 

 

3. Start: B&U – Linjeløb 1. afd. 

Linjeløbet køres 0ver 6 omgange. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede omniums 
regnskabet. Der køres ikke med død omgang. 

 Placering:  Placering: 
    
    

 

 

4. Start: Senior A – Tempoløb 2. afd. 

Tempoløbet køres over 15 omgange. Efter 3 omgange ringes der med klokken og derfra vil der være 
spurt hver eneste omgang om 1 point, der gives 20 point ved en vunden omgang. Vinderen er den 
rytter, der har indkørt flest point ved løbets afslutning, ved pointlighed er sidste spurt afgørende for 
placeringen. Køres om hhv. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede 
omniums regnskabet. Der køres med død omgang. 

 Placering:  Placering: 
    
    
    
    



 

 

5. Start: Senior B – Pointløb 2. afd. 

Pointløbet køres over 15 omgange med spurt hver 3. omgang, om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, der gives 20 
point ved vunden omgang. Vinderen af løbet er den rytter med flest point ved løbets afslutning, i 
tilfælde af pointlighed er placering i sidste spurt afgørende. Der ringes med klokken før hver spurt. 
Køres om 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der køres med død omgang. 

    
    
    
    
    
    

 

6. Start: B&U – Tempoløb 2. afd. 

Tempoløbet køres over 9 omgange. Der er spurt i hver omgange, hvor der gives 1 point til vinderen. 
Vinderen er den rytter, der har indkørt flest point ved løbets afslutning, ved pointlighed er sidste 
spurt afgørende for placeringen. Køres om hhv. 5, 4, 3, 2 og 1 point til omniums regnskabet. Der 
køres ikke med død omgang. 

 Placering:  Placering: 
    
    

 

 

7. Start: Senior A – Udskilningsløb 3. afd. 

I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passere mållinjen. Der skilles ud til sidste 
rytter. Køres om hhv. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede omniums 
regnskabet. Der køres med død omgang. 

 Placering:  Placering: 
    
    
    
    

 

8. Start: Senior B – Linjeløb 3. 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: B&U – Udskilningsløb 3. afd. 

I hver omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passere 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. 

 Placering:  Placering: 
    
    

 

 

10. Start: Senior A – Pointløb Finale 

Pointløbet køres over 30 omgange med spurt hver 3. omgang, om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, i sidste spurt 
gives der dobbelte point, og en vunden omgang giver 20 point. Rytter starter med akkumulerede 
point, og vinderen af omnium mesterskabet er den rytter med flest point ved løbets afslutning, i 
tilfælde af pointlighed er placeringen i sidste spurt afgørende. Der ringes med klokken før hver spurt. 
Der køres med død omgang. 

    
    
    
    

 

11. Start: B&U – Handikap 4. afd. 

Handikappet køres som linjeløb over 6 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. 

 

12. Start: Udvalgte Ryttere – Parløb 

Parløbet køres over 50 omgange, med spurt hver 10. omgang. I hver spurt gives der hhv. 5, 3, 2 og 1 
point samt dobbelt pointtildeling i sidste spurt. Der køres med omgange forud for point, i tilfælde af 
pointlighed er placeringen i sidste spurt afgørende for placeringen.  

 

** Præmie Ceremoni ** 

Præmie ceremoni for 1, 2 og 3 i B&U, Senior B, Senior A og Parløbet, foregår på podiet på 
inderkredsen og i nævnte rækkefølge. Præmier overrakkes af aftenens hovedperson Gunnar 
Asmussen. 


