
 

 

 

Formandens beretning for 2019, aflagt på generalforsamlingen d. 7/1 2020 

 

Kære fremmødte medlemmer af NBC. Jeg er glad for, at I fortsat er interesserede i 

hvordan det går i NBC og hvordan vi i bestyrelsen har tænkt os at gribe fremtiden an. 

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og alle vores udvalg – ingen 

nævnt her, ingen glemt – for at tage fat igennem 2019 og for at løfte det ansvar, som 

er helt nødvendigt for at holde en stor koncern som vores forening kørende. I gør et 

stort og sammenhængende stykke arbejde! Tak for det! 

Det er hårde år for cykelsporten, selv om Danmark fejrer store triumfer på verdens 

landeveje, og selv om vi aldrig har haft så mange danske ryttere på fx World-Touren 

som vi har nu. Mange klubber savner tilgang, og således også NBC. Vi har forsøgt at 

tage mere fat, for nøglen til fremtiden bliver at sikre at nye unge ryttere kommer ind i 

sporten på en god måde, og det vil vi i NBC også allokere både mandetimer og penge 

til! Det kommer jeg tilbage til senere, for først vil jeg gå gennem sæsonen 2019.  

 

Har vi så afholdt arrangementer gennem året? Ja, sørme så! 

Nytårskur 

Intet at bemærke. Det er skønt at sige Godt Nytår til jer og få ét tilbage. Vi gør det igen! 

Rytterpræsentation 

Stærk event i Brandelev forsamlingshus, og god mad, som der vist var lidt mere af end 

annonceret – heldigvis. For nogle ryttere var sultne. Og for os, der ikke ofte ser team-

rytterne, er det en glimrende måde at blive introduceret til holdene på, og rytterne ser 

brandgodt ud! Tak for en god aften til jer, der løftede! 

Distriktslejren 

Det kan siges kort: Vi gør det fremragende!! Igen i 2019 blev det en storslået lejr med 

så mange glade ansigter, at det holder som motivation hele året igennem. Et 

sammentømret team med opbakning fra en masse dedikerede personer i og omkring 

NBC gjorde det igen til en begivenhed, som vi skal være meget stolte af. 



Oprydningsdag 

Vi har talt om det mange gange, men endelig fik vi brugt et par timer i klublokalerne, 

hvor der blev gjort rent og monteret en del ting, bl.a. gardiner, som vi trængte til for 

ikke at blive stegt og blændet ved møder i klubben. Tak til jer, der skrubbede, borede 

og fastskruede – og fjernede al emballagen og andet overflødigt gods! 

Aktive Feriedage 

Vi havde faktisk udsolgt i år med alle 15 pladser besat, og vi tog de unge mennesker på 

egne og lånte cykler ud på de sædvanlige ca. 100 km over 2 dage. Vi fik også 

lokalpressen ud til de traditionelle 1000 meter på tid ved Søndre Ringvej. Det var fedt! 

Desværre så ’gik alle rytterne til noget’ og havde ikke tid eller lyst nok til at starte til 

cykling hos os, men et par gode dage alligevel. Tak til jer, som organiserede det! 

Sommerløb 

Igen i år et tilløbsstykke, og en god mulighed for at sige hej til ryttere fra andre klubber, 

som sætter meget pris på at vi afholder vores sommerløb og for nogles vedkommende 

kommer langvejs fra. Vi kan godt gøre endnu mere reklame for løbene, men det er en 

del af konceptet at vi selv stiller med flagposter, så det er en nødvendighed at have 

jeres opbakning hvis vi skal køre videre med vores sommerløb! 

Eget løb 

Efter at have været i løbende dialog med distriktet omkring flere datoer, fik vi endelig 

afholdt vores løb midt i august. Der er mange parametre, der skal være på plads før vi 

kan sende de første ryttere ud på ruten, men det kompetente løbsudvalg havde fat i 

den lange ende, og tak til jer! Det springende punkt, som man siger, er dog at få nok 

frivillige på plads, så sikkerheden kan prioriteres i top. Og det fik vi lige akkurat – vi 

kunne ikke have klaret os med bare én frivillig færre! Vi fik særdeles fine karakterer i 

kommissærrapporten! Tak til jer for alle timerne på flade fødder!       

Sponsorløb 

Der kom vist lige en enkelt sommerbyge, men hold nu op hvor vi alligevel hyggede os 

ude i Svalebæk, hvor der er tradition for nogle dejlige timer under halvtaget eller inde 

i klubhuset. Det er et fantastisk sted, som jeg er glad for at vi kan vende tilbage til og 

så endda med medfølgende hjælpere. Bare fantastisk – jeg så kun glade ansigter! Tak! 

Vinsmagning 

Sponsorer kommer og går – NBC består! Alligevel var det med beklagelse vi måtte 

konstatere at Andersens Vinhandel ikke længere var ’på markedet’, og jeg er sikker på 



at I alle sender en varm tanke til Kenneth. Når det er sagt, så var Næstved Vinhandel 

en fuldgod erstatning, og Lars Hvidesø gjorde det på sin måde, som var super 

informativ og inspirerende. Tak igen til organisatorerne, og tak for god vin og mad! 

Klubmesterskab og Rytterfest 

Når jeg har slået disse sammen, så er det fordi uddelingen af pokaler selvsagt delvis 

beror på afholdelsen af et klubmesterskab, og fordi afholdelsen af klubmesterskaberne 

lige har måttet vendes en gang i lyset af det meget begrænsede antal ryttere. Der er 

desværre ikke den store prestige i at blive klubmester, når der ikke stiller andre op i 

den klasse hvor man selv kører. Tak til jer, der organiserede såvel klubmesterskab som 

rytterfest, og til jer, der deltog! Og tillykke med pokalerne, som blev uddelt til en meget 

vellykket rytterfest, der jo er årets højdepunkt, og som ikke manglede noget i forhold 

til tidligere fester. Der blev fejret frisk, spist sundt og samtalt af hjertens lyst! 

Pige-camp 

Det var vist egentlig mest en feberredning sidste år, men det ser ud til at pige-campen 

er kommet til Næstved for at blive. Og det er fedt! Ikke mindst at få fornøjelsen af at 

cykle med nogle af de sejeste ’tøser’ i Danmark! De ryttere jeg selv havde med ude på 

MTB var i hvert fald helt oppe på mærkerne og havde fantastisk godt styr på deres 

cykler. Og det var en fornøjelse at se hundelufterne, og sure gamle mennesker som 

mig selv, tø fuldstændigt op ovre i Rådmandshaven, når vi kom ræsende. Bare fordi en 

af pigerne sagde: ”Tak og hav en dejlig gåtur!” Gyldent øjeblik! Tak til organisatorerne! 

 

Og hvad er der så ellers foregået? Jo, det skal jeg sige jer! 

Teams 

Vi har fortsat 3 teams under NBC som moderklub. Og de gør det godt, både rytterne 

og de ledere, der er tilknyttet hvert team. Og den nye struktur med flere moderklubber 

fungerede godt, selv om det rent dokumentationsmæssigt ikke var helt klart for os, 

hvem der egentlig skulle forpligte sig over for hvem og hvordan. I sæsonen 2019 var vi 

fælles med Slagelse Cykle Ring om at være moderklub for junior- og seniorteam. 

Rent praktisk var det Tobias’ far, Jens Juul, der med sikker hånd og et godt input fra 

Henrik og Lars styrede juniorteamet igennem en sæson med flere podieplaceringer, og 

sejr i 2 afdelinger af den gennemgående Uno-X Cup. Tak og tillykke med resultaterne! 

Jeg kommer tilbage til hvad der derefter skete… 



For vores seniorteam, som er et DCU-team, fungerede sæsonen godt og vi fik mange 

flotte placeringer. De fleste ved Frederik Irgens, men som I alle ved, så fungerer en 

stærk rytter ikke uden et stærkt team, og de præstationer, der ligger bag, er et 

gedigent stykke holdarbejde! Holdets værdier er 100 % i centrum, når der køres for at 

lukke huller og for at sidde med i finalen. Og så blev Frederik jo udtaget til PostNord 

DK Rundt og U23-landsholdet. Tillykke med resultaterne! 

Jeg skal ikke bruge mange ord på team RYTGER, andet end at Morten Ravnkilde gør et 

fantastisk stykke arbejde for holdets ryttere, men glemmer lidt at han har en 

forpligtelse over for NBC, hvilket vi gentagne gange har mindet ham om. Tillykke også 

til dem med resultaterne! 

Dokumentation 

Det falder lidt i to store bunker papir her. Én som kan læses på vores hjemmeside, og 

som består af referater, politikker og beskrivelser. Og bag ved dem også en del 

drejebøger til vores arrangementer. Én anden, som er knap så offentlig, idet den består 

af aftaler og kontrakter, som binder de forskellige dele og foreningen sammen, og som 

styrer forventninger og målsætninger. 

Jeg er stolt over hvor langt vi faktisk er nået med denne dokumentation, og jeg er sikker 

på at alle disse stykker papir vil gøre det nemmere at arbejde sammen og nemmere at 

forstå hvordan ansvaret løftes i alle dele af NBC, selv om vi som medlemmer og frivillige 

ikke har lige meget med alle delene at gøre. 

 

Hvordan hænger alt dette så sammen? 

Nutid og fremtid 

Ja, desværre ikke helt så godt, som vi måske kunne ønske os. Vi er jo blevet færre 

NBC’ere. Det virker paradoksalt at vi med vores engagement og tilstrækkeligt med 

både ledere og trænere – og også tak til dem – og med vores stærke teams og ryttere, 

vores velgennemførte arrangementer året igennem, og ikke mindst vores store 

kærlighed til sporten, ikke kan få flere unge ryttere ud på cyklerne. Som nævnt er det 

ikke kun en udfordring her på Sydsjælland, men også en generel afmatning i 

cykelsporten. Vi er i gang med at gøre en indsats for at bryde de onde cirkler, og der er 

lys for enden af tunnellen. Mod slutningen af 2019 er der nemlig sket et par gode ting: 

Vi har fået startet et MTB-hold, der skal køre hele året, og altså ikke kun være en måde 

at træne på om vinteren for de yngste. Og tak til de dygtige og dedikerede instruktører, 

som har løftet opgaven, og som står for at organisere træningen i Fruens Plantage. Det 



er et stærkt initiativ, som vi skaber sammen! For de yngste på landevejen barsler DCU 

i øvrigt med en ny opdeling, så vi får sænket barrieren for at komme ud i konkurrence.  

Vi har også besluttet at køre videre med et junior-team, som jo er blevet en integreret 

del af den måde vi driver NBC på. Tvivlen opstod fordi der af ærgerlige årsager ikke er 

nogle juniorryttere i NBC til sæsonen 2020. Vi stod med valget i starten af september, 

og både fordi vi fastholder at vi ønsker at udvikle og ikke at afvikle, og at vi fik et godt 

tilbud fra en kreds af forældre fra andre klubber, hvis juniordrenge faktisk havde 

ønsket sig at køre på det NBC juniorhold, som så pludselig smuldrede. Så vi har brugt 

nogle af klubbens penge på et juniorhold i forventning om at vi selv kan levere ryttere 

til det i løbet af de kommende sæsoner. Og det tegner godt, især fordi vi har fået en 

forældrekreds, der vil NBC og giver en hånd med i mange sammenhænge. Tak for det! 

Sidst, men ikke mindst trives vores DCU-hold, og har fortsat 2 moderklubber i NBC og 

SCR. Op til den kommende sæson er bredden blevet noget større, og det betyder at vi 

er mere robuste, og på trods af at vi med stolthed har sendt Frederik Irgens og Marcus 

Sander Hansen videre til et kontinentalhold, så ser sæsonen lovende ud, og med både 

manager Henrik Stegmanns og flere rytteres ord, så skal vi ud og drille de store! Flot 

attitude og vi glæder os til mange synliggørende presseklip! 

 

Jeg skal her på falderebet også huske at takke vores sponsorer i alle dele af foreningen, 

og sige de magiske ord igen: ”Støt vores sponsorer – de støtter os!” 

Før jeg giver ordet tilbage til dirigenten, vil jeg gerne minde om at vi skal bruge jer til 

vores eget løb, som vi i år arrangerer sammen med SCR i starten af terminen, hvor vi 

forventer rigtig mange deltagende ryttere og dermed forhåbentlig penge i lommen, 

hvilket vi ikke fik i 2019. Vi skal bare tænke sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed! Det 

foregår ved Stigsnæs d. 4-5/4, og I kommer til at høre meget mere om det, når vi 

nærmer os. Sæt X i kalenderen! 

Og helt generelt: Vi forventer som bestyrelse – i det omfang vi bliver valgt – at 

opretholde det traditionelt høje aktivitetsniveau, men det er selvsagt på betingelse af 

jeres opbakning og deltagelse, ellers giver det jo ingen mening. Så det sidste tak i denne 

beretning bliver et ’På forhånd tak!’ 


