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Indledning 

Årets gang jo er rimeligt fastlagt i en cykelklub, eftersom vi følger sæsonernes skiften, 

og alligevel er hvert år anderledes. Selvfølgelig afhænger årets gang meget af de 

arrangementer, vi har ’rodet os’ ind i, men i særdeleshed også af hvordan vores 

ryttere og teams præsterer. Og der har været mange stærke præstationer i 2017! 

Frivillighed 

Ligesom på generalforsamlingen for ét år siden bliver jeg nødt til at starte med at rose 

alle vores frivillige uanset indsatsområde, for I og de yder et fantastisk stykke arbejde, 

og det er sjældent de frivillige kommer på podiet. Det gør I/de NU! Tusind tak for alle 

de flag, der er viftet med, alle de måltider, der er serveret, al det planlægningsarbejde, 

der er foretaget, og al den professionelle eksekvering, som det jo hedder på nudansk, 

når man gør det man har planlagt at gøre. Det er en af grundene til at det er fedt at 

være en NBC’er, at vi ikke bare gør rigtig meget, men at vi også gør det med den 

største kompetence og de gladeste smil. Det er bare STORT! Tak for det! 

Professionalisering 

Et andet overordnet emne, som har været stort i den forløbne sæson – og stadig er 

det – er den professionalisering af foreningens drift, som bl.a. de 3 teams under vores 

NBC-licens nødvendiggør. Vi indgår aftaler med mange leverandører, vi bliver meget 

synlige i det lokale politiske og foreningsmæssige landskab, og vi omsætter et beløb, 

der kræver en vis kontrol fra bestyrelsens side. 

Til trods for overstående så er det fortsat en frivillig bestyrelse og nogle frivillige 

udvalg, der driver foreningen og sørger for at vi overholder de forskellige forpligtelser, 

som vi indgår og som vi er pålagt som en almindelig ’borger’ i Danmark. Det nævnte 

jeg også på sidste års generalforsamling, og på nogle områder er vi nået et godt stykke 

i forhold til for ét år siden, og på andre områder ikke ret langt. Det springende punkt 

i mange af vores dialoger i bestyrelsen, og mellem bestyrelsen og de forskellige 

ansvarspersoner i forskellige udvalg, er hvor grundigt vi skal dokumentere det vi gør 

og hvem der skal gøre det. Vi skal i bestyrelsen balancere mellem at få det at vide som 

vi som beslutningstagere og ansvarlige for hele foreningen behøver, og at respektere 

den tid som de mange frivillige lægger i deres gerning allerede. Bestyrelsen er jo den 

gruppe personer, som generalforsamlingen har valgt at betro det erhverv at drive 



foreningen, og vi står derfor som økonomisk ’bolværk’ over for den omgivende 

verden, hvad enten vi taler om offentlige myndigheder, kommunale tilskudssystemer, 

eller sponsorer. Det har den konsekvens at der skal være et vist hierarki af intern 

kommunikation og gennemsigtighed i den måde vi driver ’forretningen’ på og især 

hvordan vi forvalter vores midler. 

En stor del af dette arbejde er – ud over selve det at skrive en række vejledninger og 

’kravspecifikationer’ – at forventningsafstemme, sådan at de rammer som 

bestyrelsen ønsker skal gælde for forvaltning af et specielt ansvar i NBC, er talt 

igennem og klarlagt før selve opgaveløsningen påbegyndes. Som I ved er der en del 

overlappende processer i vores sport, idet arbejdet til næste sæson starter i lang tid 

før den nuværende sæson er overstået – og derfor går nogle professionaliseringstiltag 

også langsommere end vi kunne have forudset. 

Vi har også i bestyrelsen arbejdet en del med foreningens kerneopgave, eller mission 

og visioner, og handleplaner, og hele det hierarki, som skal styre NBC i den rigtige 

retning. Dette dokumentationsarbejde er noget, som I kan forvente jer at vi arbejder 

videre med i bestyrelsen i 2018 og som vi glæder os til at præsentere for jer! 

Teams under NBC 

En stor del af årsagen til denne professionalisering er at vi har hele 3 teams i NBC. Vi 

har jo gennem en længere årrække kunnet vænne os til at have et juniorteam, som 

er blevet styret mere eller mindre autonomt i forhold til moderklubben – det skal jeg 

ikke gøre mig klog på, for jeg var ikke inde i de cirkler selv – men der er stor forskel på 

1 og 3 teams, og selv om der er mange lighedspunkter, så er der også store forskelle 

mellem vores teams. 

Vores juniorteam, som jo slog en organiseringsmæssig kolbøtte i slutningen af sidste 

sæson, hedder nu ’Uno-X Danish Junior Team’. Efter i mange år at have heddet noget 

med Python, og en stor, stor tak til Python-Leif for de mange års sponsorat, valgte vi 

først at skifte cykler på grund af en manglende UCI-godkendelse, som vi ikke var sikre 

på om vi skulle bruge til noget, men som junior-SU traf en god beslutning om ikke at 

ignorere. Og dernæst henvendte Uno-X sig sent på året med et ønske om at bruge 

NBC’s junior-team som basis for udbredelse af et budskab til teenagere om at sige til 

og fra på de rigtige tidspunkter og at opføre sig ordentligt på alle parametre – og det 

er vi enormt stolte af og ser meget frem til at være med til at udvikle. Det kan I alle 

sammen også se frem til at opleve resultaterne af! 



Og det er altså ikke fordi vi ikke har haft resultater i det forløbne år, for der er kørt 

mange podieplaceringer ind og en god del af dem har også været på øverste trin. 

Juniorteamet blev således også nr. 2 på den gennemgående juniorholdsrangliste. 

Vores seniorteam, som også har skiftet en del af navnet ud, hedder fortsat ’Team 

WasteApp’, blot nu med ’O.B. Wiik’ som anden del af navnet. Den plan om at tage 

små skridt frem hver sæson, som teamet blev grundlagt på for 2 år siden, er stadig på 

sporet, og teamet går ind i sin 3. sæson med flere styrkelser af både ryttermaterialet 

og af organisation og økonomi. Det bliver også superspændende at følge teamet og 

at se hvad man kan gøre i en meget stærk hjemlig liga, en A-klasse, hvor der kører 

rigtig mange ryttere, der også kan gøre sig internationalt. 

De 2 første sæsonen i teamets liv har været udfordret af uheld og sygdom – og ryttere, 

der pludselig gerne ville tilbage til nogle øer i Nordatlanten. Det er dog blevet til et 

par gode placeringer i sidste sæson, og når jeg har læst løbsreferaterne, har jeg været 

imponeret over at vores ryttere har holdt ud og er kommet så godt over målstregen. 

Vores dameteam, ’Team RYTGER p.b. Cykeltøj Online’, er organisatorisk et stykke 

længere væk fra NBC, og det er helt i overensstemmelse med aftalen med Morten 

Ravnkilde i forhold til det første år i skabelsen af et slagkraftigt dame- og 

damejuniorteam. Det er dog bestyrelsens forventning at der i den kommende sæson 

skabes lidt større sammenhæng mellem dameteamet og moderklubben, da vi som 

klub ønsker at få noget mere ud af dette samarbejde. 

Johanne Marcher er fortsat en del af teamet, og hun var med til at køre en del flotte 

resultater ind for teamet, der består af ’nordiske’ ryttere og konkurrerer i både senior- 

og juniorrækkerne. Johanne har også været øverst på skamlen og det skal hun helt 

sikkert nok komme igen som en del af et team, der også har signet en del nye, stærke 

profiler til et hold, der skal manifestere sig i toppen af dansk kvindecykling. 

NBC’s børn og unge 

Hele den cykle-koncern, som NBC med teams nu udgør, skal vedkende sig og bidrage 

til den sammenhængskraft, som på den lidt længere bane skal skabe en stor og 

kompetent klub, der selv kan levere en større del af rytterne til vores teams. Det er 

fedt at have stærke teams, men der er også fedt at se de ryttere, som har cyklet i NBC 

gennem flere år, måske hele deres tid i cykelsporten, blive juniorer og seniorer på de 

teams for både mænd og kvinder, som er en del af vores koncern. Hvis de 2 ønsker 

kan forenes i en sammenhængende klub, så er det lige sådan det skal være! 



Og vi har stærke ryttere på vej! Der er lavet flotte resultater på både landevej og på 

banen, og der bliver vist stort engagement til træning både blandt de yngste og de 

lidt ældre ryttere, men det skal ikke være nogen hemmelighed at en forening som 

NBC burde have en endnu større ungdomsafdeling, og det er også noget vi får brug 

for at se på til sæsonstart, så vi kan få noget større bredde blandt børn og unge. Det 

er jo også en forudsætning for at vi i højere grad kan blive selvforsynende til vores 

teams. 

Vores bidrag 

Som tidligere år rækker vores ambitioner ud over det der strengt taget er krævet af 

vores licens-status. Vi holdt i 2017 selvfølgelig vores del af terminsplanen, vores Åbne 

Løb, som både en enkeltstart og et linjeløb for alle klasser og havde også juniorcup. 

Vi holdt også fast i vores sommerløb og medaljeløb, ligesom vi holdt vores åbne 

klubmesterskab. Sådan skal det være, og der bakkes op i klubben, så vi kan holde de 

sportslige ambitioner og den sikkerhed som er så vigtig at håndhæve i disse år. 

Og så kan vi jo ikke komme udenom distriktslejren, som år efter år sætter Næstved 

og NBC på kortet. Vi har haft en mindre kamp med distriktet om at få leveret valide 

mailadresser på alle vores sjællandske søsterklubber, men det ser ud til at det er 

kommet på plads, så alle får muligheden for at deltage. I 2017 var lejren, set med både 

organisationsmæssige og sportslige briller en succes, og det er efterhånden svært at 

finde superlativer til at dække det professionelle arbejde, der bliver ydet for at 

arrangere lejren. Ligesom med vores Åbne Løb raffinerer vi konceptet fra år til år og 

bliver dygtigere til at levere præcis det, der er behov for og ønske om. Tak! 

Vores sociale liv 

Det er en fornøjelse at være NBC’er! Både i formelle og uformelle sammenhænge har 

vi det godt sammen og vi lever op til vores værdier om at passe godt på NBC og 

behandle hinanden med respekt. Det er en fornøjelse at deltage i foreningens mange 

arrangementer, som sponsorløb med det store grill i højeste gear, som vinsmagning 

med geniale tapas og Andersen Vinhandel i topform, som rytterfesten med god mad 

og endog meget glade ryttere, og rytterpræsentationen, hvor rytterne er lidt mere 

tilbageholdende, og som i jule- nytårs- og sommerfester, og som alle de gange vi 

mødes planlagt og uplanlagt og bare får udvekslet et par omsorgsfulde ord om 

hvordan det går. 

Tak til jer, der gør det muligt og tak til jeres alle sammen for at være som I er! 



Vores sponsorer 

Nu fik jeg lige nævnt Andersen Vinhandel, og det er egentlig ikke fair, for skal man 

nævne én, så skal man nævne alle, og det overkommer jeg ikke. Så glem det igen! Jeg 

vil bare konstatere at dette her ikke kunne lade sig gøre uden alle vores sponsorer for 

både teams og moderklub, og alle de forældre og andre klubmennesker, der finder 

og motiverer disse sponsorer. Og skal jeg så alligevel nævne én, så vil jeg gerne takke 

Mærk Næstved for troen på at NBC og vores teams kan være med til at drive 

kendskabet til Næstved og de fortræffeligheder, som kommunen rummer, op på et 

højere plan. Og grunden til at jeg nævner det, er at vi kan jo ikke lægge vores indkøb 

eller andre former for forretning hos Mærk Næstved. De har ikke en butik, hvor man 

kan købe en flaske MN. Nej, MN lever af at vi inkluderer Næstved og MN-logoet i alle 

de sammenhænge vi kan finde på, herunder især på skriftligt materiale og til brug ved 

arrangementer. Også det kan vi alle bidrage til! Tak! 

Vi skal i det hele taget være opmærksomme på at levere værdi til vores sponsorer, for 

det gør det så meget mere sandsynligt at de bliver hos os, og at vi ikke skal bruge 

oceaner af tid på at finde nye, når vi nu har så meget andet at bruge tiden på. 

Støt vores sponsorer – de støtter os!! 

Vores trænere 

Vi nærmer os lidt Hendes Majestæt Dronningens faste hilsner til Grønland og søens 

folk, men jeg må også lige takke vores trænere. Uden kvalificeret træning er der ingen 

cykelklub, og vi er godt besat på alle pladser, herunder også på vores teams. Der 

cykles til den store guldmedalje op og ned af alle de dejlige bakker vi har rundt om 

Næstved, og det er helt uoverskueligt hvor mange VO²max intervaller, der er blevet 

drønet igennem på de små veje, og især derude i ’Krømlingeskoven’. En stor tak til 

trænerne, der altid og uanset vejret møder rytterne med entusiasme og kompetence! 

Konklusion 

Min konklusion er relativt enkel. Vi har ydet et fortræffeligt 2017 og er dermed godt 

klædt på til nye udfordringer, og til at yde vores bidrag til cykelsporten i Danmark. Det 

bliver voldsomt spændende at følge de nyskabelser, som vi har fortjent for mange års 

hårdt arbejde, men også skal være ydmyge overfor at have fået mulighed for at nyde 

godt af. Der skal fortsat arbejdes hårdt, men husk at det skal være sjovt og en 

berigende social oplevelse at være en del af NBC, og lad os give den en skalle mht. at 

sætte Næstved på kortet. Leve NBC! 


