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Er der liv i gamle NBC? Ja, vi rører stadig på os! 

Og derfor er jeg også rigtig glad for, at I fortsat er interesserede i hvordan det går med 

NBC i disse tider. Så tak og hjerteligt velkommen til jer! 

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

nævnt her, ingen glemt – for at tage fat igennem et Corona-belastet 2020 og for at 

løfte det ansvar, som er helt nødvendigt for at holde NBC kørende. I gør et stort og 

sammenhængende stykke arbejde! Tak for det! 

Det er hårde år for cykelsporten, og som om det ikke var slemt nok i forvejen, så har 

sæsonen 2020 jo budt på den ene Corona-aflysning efter den anden – også af NBC’s 

licensløb, som vi nåede at planlægge 80% af sammen med SCR – for så at måtte aflyse. 

Danmark fejrer store triumfer på verdens landeveje, og alligevel går medlemstallet i 

DCU tilbage. Mange klubber savner tilgang, og således også NBC. Det kommer jeg 

tilbage til senere, for først vil jeg gå gennem det, der blev en kort og tynd sæson 2020.  

 

Har vi så afholdt arrangementer gennem året? Ja, men kun nogle få! 

Nytårskur 

Det er skønt at sige Godt Nytår til jer og få ét tilbage, men det kommer pga. et relativt 

småt fremmøde til kuren til at foregå som en del af generalforsamlingen fremover. 

Distriktslejren 

Vi nåede det lige før DK blev lukket ned, og det var fremragende! Igen i 2020 blev det 

en storslået lejr med mange glade ansigter, og det giver motivation hele året igennem. 

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

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

Aktive Feriedage 

Jeg lærer nok aldrig at forstå svingningerne i deltagerantallet, for efter et 2019 med 

alle 15 pladser besat, så var der kun 7 tilmeldte i 2020, hvor vi udbød hhv. 1 dag på 

racer og/eller 1 dag på MTB. Kommunen tilbød os at aflyse, men vi gennemførte og 

havde et par gode dage. Tak til jer, som organiserede det! 



Sommerløb 

Igen i 2020 et tilløbsstykke, og endda med en større tilslutning end tidligere, da der jo 

stort set ikke var andre cykelløb før sommerferien. Vi måtte adgangsbegrænse antallet 

af ryttere, men selve sommerløbene fungerede fint, og som jeg forstod det så skyldtes 

de større styrt, der desværre var, at én enkelt rytter ikke kunne finde ud af at køre i et 

felt. Det blev der protesteret over og diskuteret om, men det blev ikke nødvendigt at 

afvise rytteren da han ikke mødte op til de sidste løb. 

Sponsorløb 

Det var ikke lige så lunt som det ind imellem har været, men hold nu op hvor vi alligevel 

hyggede os ude i Svalebæk den onsdag i september, hvor der er tradition for nogle 

dejlige timer under halvtaget eller inde i klubhuset. Det fungerer godt og maden er jo 

fantastisk – jeg så kun glade ansigter! Tak! 

Andre klassikere som vinsmagningen og vores traditionsrige rytterfest måtte aflyses i 

2020 grundet smittetrykket og de deraf fastlagte restriktioner. Det blev heller ikke til 

noget med pige-campen, som vi gerne ville ’lægge hus til’, men også insisterede på at 

DCU selv skulle stå som arrangør af, hvilke endte med nul pige-camp i Næstved. 

 

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

Teams 

Vi har nu 2 teams under NBC som moderklub, da vi efter sidste års generalforsamling 

måtte konstatere at Morten Ravnkilde ikke ville imødekomme vores ønsker om et 

minimum af information om hans team, ligesom vi kunne konstatere at der havde 

været ryttere på teamet i 2019, som ikke havde været meldt ind i NBC, hvilket ifølge 

DCU’s regler ikke er tilladt, når man kører løb i DK. Vi bad ikke MR om at skifte 

moderklub, men om reelt at samarbejde. Han valgte så selv at skifte til Odder CK. 

Vores juniorteam kører videre, men har desværre ikke fået mulighed for at præstere, 

som vi havde set frem til. Og paradoksalt nok, så har samarbejdet mellem teamet og 

NBC i form af bestyrelsen faktisk fungeret mindst lige så godt, som i de bedste år med 

en NBC-ledelse på teamet. Teamets 8 ryttere var godt kørende i 2020 med flere flotte 

podieplaceringer, ligesom teamet fik udtaget ryttere til landsholdet på landevejen og 

banen, og toppede helt vildt da vi til EM i Italien fik en Europamester i Tobias Aagaard 

Hansen samt en bronzemedalje. Stort tillykke! 

For vores seniorteam, som er et DCU-team, fungerede sæsonen rimeligt godt, og 

mange af teamets nuværende og kommende ryttere fik en top 10-placering i løbet af 

den korte sæson. De præstationer, der ligger bag, er et gedigent stykke holdarbejde, 



som er blevet holdets varemærke. Mere individuelt var det nok, da Mads Klinke kørte 

sig til en 3. plads i U23 Cross DM og blev udtaget til U23 VM. Tillykke med resultaterne! 

Klubture og fællesarrangementer 

Den traditionsrige klubtur til Tønder blev heldigvis afholdt og som sædvanlig en god 

weekend for dem, som deltog. Vi håber på opbakning til flere klubture i 2021! 

 

Hvordan hænger alt dette så sammen? 

Ja, desværre ikke helt så godt, som vi kunne ønske os. Vi er igen 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. 

Vi er dog stadig i gang med en række initiativer, som ikke blev til så meget i 2020, da vi 

var underdrejet pga. Corona. Gennem et samarbejde med DCU’s udviklingskonsulent, 

Kristoffer, er vi i gang med at gøre en indsats for at bryde den onde cirkel, og vi håber 

bl.a. på mulighed for at gennemføre et større arrangement i Næstved i maj, men det 

kræver et intensivt samarbejde med kommunen, så vi må se. 

En af de andre initiativer, som vi gerne vil bruge nogle af foreningens penge på er e-

cykling, så vores ryttere kan køre Swift eller noget sammen. Det kræver bl.a. nogle lidt 

større lokaler, så hvis I kender til et lokale på ca. 100-120 m² med køkken, så giv lyd. 

Vi har desværre måttet lukke vores MTB-initiativ igen. Der har ikke været tilstrækkelig 

god kommunikation mellem trænerne og bestyrelsen, noget som jeg selv tager på min 

kappe, og den træning der blev givet i Fruens Plantage var hverken NBC-orienteret 

eller konkurrence-orienteret. Men hoppe og droppe, det kunne de derude… 

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

sige de magiske ord, mens jeg kigger på jer: ”Støt vores sponsorer – de støtter os!” 

Før jeg giver ordet tilbage til dirigenten, vil jeg gerne minde jer om at sprede det gode 

budskab om hvor mange moderne velfærdsproblemstillinger, som cykling faktisk kan 

være svaret på. Ja, det véd I godt, men tjek lige om jeres nabo også véd det! 

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

et højt aktivitetsniveau i det omfang der ikke er flere benspænd, men det er selvsagt 

på betingelse af jeres opbakning og deltagelse, ellers giver det jo ingen mening. Så 

sidste tak i denne beretning bliver et ’På forhånd tak!’ 


