
 

Beretning for 2021, som aflagt på NBC’s generalforsamling tirsdag d. 1/2 2022 

 

Velkommen  

til NBC’s generalforsamling – det er dejligt at se jer! Vi er fortsat tynget under Coronaens åg, 

så vi mødes jo nærmest hver for sig… Heldigvis påvirker smitterisikoen ikke vores udendørs 

træning i samme omfang, som den påvirker andre idrætsgrene, så cykling er en god idræt at 

dyrke i disse tider, hvis blot vi tænker os godt om – og det gør vi! 

Det er desværre sådan at der er krise i dansk cykelsport, og det er der mange grunde til, og 

derfor er det heller ikke nemt at finde en mirakelkur, som kan adressere alle disse grunde 

som en samlet pakke. Men vi prøver – og vi har faktisk haft bedre held i 2021-sæsonen end 

vi har haft i de umiddelbart foregående år. Det kommer jeg tilbage til! 

 

Årets Gang 

• Desværre blev der ikke afholdt nogen Distriktslejr i 2021 af årsager vi er trætte af. Vi 

er selvfølgelig glade for at vi fortsat har en fast sammentømret styregruppe, som er 

klar når det bliver muligt at mødes og træne sammen. Det er så vigtigt for B&U-

rytterne! Og også lidt vigtigt for NBC’s økonomi, men det er sekundært. 

• Vi afholdt generalforsamling d. 27/5. Vi mødtes 2 håndfulde NBC’ere på Manøvej, 

men kunne ikke komme ind – og holdt derfor forsamlingen i klublokalerne. Fint! 

• D. 5/6 – Grundlovsdag – var der Årsmøde i Distrikt Sjælland. Der var ballade og 

mistillid til den siddende bestyrelse – og en historisk dårlig dirigent… Det endte med 

at vi gik hjem uden andet end løftet om et ekstraordinært Årsmøde, som så blev holdt 

d. 3/7, og hvor der blev valgt en ny bestyrelse med bl.a. NBC’s fulde opbakning. 

• Aktive Feriedage blev holdt i juli som sædvanligt, og med mange deltagere på MTB-

dagen og få på landevejsdagen. Desværre ikke med nye medlemmer til følge – de 

skoleelever, der melder sig til AF, er typisk aktive i forvejen i én eller flere andre 

foreninger. Vi bliver ved, for kendskabet til NBC bliver trods alt bredt ud og interessen 

for og kompetencerne til at cykle holdt vedlige hos de ’unge mennesker’. 

• Vi holdt Sommerløb, og det gik godt til trods for en noget mindre interesse end i 2020, 

hvor der jo ikke havde været mange cykelløb før sommerferien. Tak til tovholderen 

og jer, der mødte op med enten papirer, flag eller cykler! 

• D. 5/8 holdt vi BørneTour i Næstved på en eksklusiv rute med start og mål på Axeltorv. 

Man kan ikke sige at vi blev overrendt, men det var der nok gode grunde til, da det 

stadig var sommerferie, og vi derfor bl.a. ikke kunne få budskabet ud i skolerne. Vi 



gør det igen her i 2022 ca. 14 dage før Tour-starten i København. Tak til tovholder og 

hjælpere! 

• Lørdag d. 21/8 holdt vi NBC’s licensløb, Tempoløbet. Vi havde bygget lidt på 

erfaringerne fra 2019 og fik lagt nogle gode enkeltstartsruter ud fra Grønbrohallen. 

Vi var lidt nervøse over turen på cykelstien langs Brandholtvej som afslutning, men 

det gik over al forventning og både ryttere, kommissærer og alle de gode hjælpere 

var glade. Tusind tak for det! 

• D. 28/9 holdt vi forældremøde i Næstved Cykelcenter, for at informere bredt om 

træning og cykelsport, og især for at markere overgangen til vintertræning. Vi har en 

god vintertræningspakke til alle aldre, så det er bare om at komme i gang! 

• Og så var der endelig NBC Vinsmagning d. 1/10, igen i Næstved Cykelcenter. Endnu 

en dejlig aften med perfekt mad og mange gode smagsprøver af Næstved Vinhandels 

stærke sortiment. Tak til Lars fra NV, og tak til tovholdere og kogepersoner! Og 

selvsagt også en stor tak til Karsten Pedersen, som så villigt stiller lokale til rådighed. 

• D. 16/10 var NBC guider på en kommunalt iscenesat tur rundt på Den Grønne Ring, 

og det var en fin tur med 6 af os grønne på terrængående cykler, og med en helt 

overvældende deltagelse fra Lov Cykel-Motion, uden hvem det havde været småt. Vi 

har i øvrigt ofte benyttet Den Grønne Ring til MTB-træning, især efter de endelig har 

fået broen fra Appenæs til Ydernæs på plads. 

• Og NBC Rytterfesten lever og ånder stadig, og både B&U med forældre og DCU-

teamet var stærkt repræsenteret d. 30/10. Det er altså skønt med en fast årligt 

tilbagevendende begivenhed, hvor alle kan samles på tværs af hold og aldre og rolle 

i klubben. Og dejligt at få uddelt de mange pokaler til ryttere og ledere, der har gjort 

en unik indsats. Tillykke og tak for festen til jer alle sammen! 

 

Bestyrelsen 

holder møde den anden mandag i hver måned, undtagen juli, og således også i 2021. Vi 

arbejder med en standard agenda og ud fra en nedskrevet forretningsorden, og jeg vil som 

formand mene at der er styr på tingene       Desværre har vi sagt farvel til 2 medlemmer i 

løbet af året, så Kenneth Reinholdt og Gudrun Höskuldsdóttir er ikke længere en del af 

bestyrelsen eller af NBC i det hele taget. Tak for jeres indsats! 

Ud over teams, økonomi og drift har vi som bestyrelse mest talt om sportens udfordringer 

og om hvervning af medlemmer. Herunder har vi også vendt muligheden for Swift-cykling 

flere gange og for at finde nogle lokaler, hvor dette kan lade sig gøre under ’eget tag’. 

Desværre bor vi meget billigt på Jørgen Jensens Vej, så det er lidt af en budget-øvelse at 

finde egnede lokaler uden at underminere vores ellers OK økonomi. Hvis I har lyst til at 

spørge eller kommentere på beretningen, eller under Eventuelt, så er dette et oplagt emne. 



 

Teams 

Vi er i NBC super-stolte over vores teams! Det er fedt at se vores teams blomstre og præstere 

og være meget synlige. Og tak for de mange gode løbsreferater på de sociale medier og for 

især DCU-teamets mange halve sider i Sjællandske, som er med til at understøtte den 

synlighed, som vi skal bruge over for specielt Team Næstved Eliteidræt, men også i høj grad 

for at fortælle borgerne i Næstved at det stadig er en attraktiv sport, der dyrkes i NBC. 

DCU-teamet har haft sin bedste sæson nogensinde og har bl.a. vundet en afdeling af DEMIN-

Cup, hvilket er en helt vildt stor præstation. Teamets ryttere var også meget synlige under 

det tv-transmitterede DM, hvor der deltog historisk mange World-Tour ryttere. Junior-

teamet har også præsteret flot i Uno-X Cuppen og haft flere førertrøjer undervejs. For begge 

teams gælder det jo at der er både stjerner og vandbærere, men vi, der sidder her, ved godt 

at hver gang en rytter kører først over stregen, så har teamets øvrige ryttere slidt og slæbt 

undervejs, så et kæmpe tillykke til vores teams med at få rytterne til at fungere som et hold! 

 

B&U-afdelingen 

Som lovet kommer vi her tilbage til årets succeshistorie i B&U, hvor vi faktisk har oplevet en 

medlemsfremgang og ikke mindst en tårnhøj mødeprocent til træning. Der har været en god 

træning under vores nye træner, Kim, og det har smittet af på hele B&U-træningen. Rytterne 

har også været ude og køre mange cykelløb, og med flere flotte placeringer til følge. Tillykke! 

Det er vigtigt at huske at selv om vi ikke har så mange B&U-ryttere, eller måske netop derfor, 

så er det uhyre vigtigt at de cykler sammen mindst én gang om måneden og helst oftere. 

Der skal være nogen at se op til, og der skal være nogen at lære af. Specielt hvis man som 

rytter ikke har været med siden man var 8-9 år og ser sine jævnaldrende køre tonserstærkt, 

er det afgørende ind imellem at få mulighed for at hænge på og efterhånden knække koden 

til selv at kunne være med i førerfeltet. Det arbejder vi på! 

 

Cykelløb og den sociale dimension 

Til sidst vil jeg gerne sige jer alle sammen tak for den måde I deltager i NBC på. Der er mange 

forskellige niveauer at yde et bidrag på, men hver og et af dem er afgørende for at vi kan 

hænge sammen som klub. Og I kommer når vi kalder, selvom vi indimellem skal råbe lidt 

højt for at få jeres opmærksomhed. Jeg håber I klapper jer selv på skulderen, når vi fx har 

afviklet vores årlige cykelløb eller en anden større klubbegivenhed. Uden jer, intet NBC! Tak! 


