NBC NYHEDSBREV JULI 2018

SOMMERPAUSE
Ja, og så alligevel ikke. For det første tilbyder vi træning hver tirsdag og torsdag kl. 17:15 selv her
i skoleferien, for det andet holder vi jo NBC sommerløb, ligesom vi plejer, men blot 3 søndage i
år, d. 8/7 på Lundby-ruten, d. 15/7 på Brandelev-ruten og d. 22/7 igen på Lundby-ruten. Og for
det tredje fordi der faktisk i år er cykelløb den sidste weekend i juli, og fordi der er PostNord
Danmark Rundt lige i starten af august. Det er en tætpakket løbskalender!

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Man kan ikke påstå at den ekstraordinære generalforsamling havde trukket det store antal ’kunder
i butikken’. De, der var til stede, stemte for at vi foretog de foreslåede ændringer i vedtægterne,
så de kan hermed betragtes som vedtagne.

NYT SAMARBEJDE MED SLAGELSE CYKLE RING
Som I sikkert har hørt eller set i medierne inden for de seneste par dage, så har vi i NBC besluttet
at indgå et elite-samarbejde med SCR, Slagelse Cykle Ring. Det betyder at NBC og SCR vil stille
et fælles junior- og et fælles seniorteam. Ideen er at styrke synligheden for cykelsporten på
Sydvestsjælland og at styrke ledelsen af disse teams, samt udnytte det fælles opland for ryttere,
samarbejdspartnere og sponsorer, som vi har rent geografisk.
Det er vigtigt at sige at dette projekt først og fremmest skal styrke elitearbejdet, men at det derfor
også på sigt skal styrke begge klubbers medlemstilgang og dermed hele sporten. Der vil ikke
umiddelbart blive nogen ændringer i det daglige arbejde og den daglige træning i NBC. Du kan
finde pressemeddelelsen og høre interviewet med Jens D. Jensen på vores hjemmeside:
https://www.nbc-cykling.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=79

AKTIVE FERIEDAGE
Der afholdes Aktive Feriedage i NBC igen i år, efter vi sidste år blev nødt til at aflyse. I år er der
6 tilmeldte ryttere, der kommer d. 18-19. juli for at være cykelryttere i 2 dage. Hvis der er et par
ryttere, der ikke er på ferie, og som har lyst til at komme og hjælpe Tom og Ole, så giv besked!

POSTNORD DANMARK RUNDT
Fredag d. 3/8 køres 3. etape af PostNord Danmark Rundt 2018. NBC er af Jesper Worre blevet
bedt om at stille med en håndfuld frivillige til etapestarten i Næstved og 2-3 håndfulde frivillige til
etapemålet i Vordingborg. Det bliver en kæmpe oplevelse at være med til at afvikle etapen!

NBC har brug for DIN HJÆLP!
Meld dig som frivillig enten i Næstved eller Vordingborg. Opgaverne lyder som følger:
Næstved
•
•

4 voksne M/K til opsætning/nedtagning af startområde og andet ad hoc kl. 7:30-15:00
2 ”medium damer” til adgangskontrol ved VIP-område mødetid kl. 10:45

Alle møder på Bredstræde Parkeringsplads ved trappen op til Boderne
Vordingborg
•

•

•

•

4 flagposter
o til den afsluttende rundstrækning i Vordingborg (placeres ved chikaner)
o mødetid kl. 15:00
12 voksne M/K
o til opsætning/nedtagning af målområde/VIP-område og andet ad hoc
o mødetid kl. 9:30
4 ”medium damer”
o til adgangskontrol ved VIP-område
o mødetid kl. 15:00
4 ungdomsryttere
o til uddeling af avis og andet materiale i målområdet
o mødetid kl. 13:00-16:00

Alle mødes på Slotstorvet, Færgegaardsvej / Algade
NBC får penge for dette stykke arbejde, men det er også en fantastisk mulighed for at komme tæt
på PostNord DK Rundt som arrangement og flot cykelløb, samt for at vise NBC som en stabil og
troværdig partner for DCU.
Skriv til formanden på ole@skafterup.dk og meld dig til en af disse opgaver NU!

Husk også for ungdomsryttere at melde jer til masterstart i Næstved til at cykle foran feltet fra
Havnegade i Næstved ud til starten ved P-pladsen ude for enden af Appenæs Bygade.
Kontaktperson Charlotte Skovgaard, oscarsigurd@gmail.com

TRAFIK-OFFICIALS
Trafik Officials er blandt de vigtigste personer i cykelsporten, og derfor er Danmarks Cykle Union
gået sammen med tre andre forbund om at styrke uddannelsen og få flere Trafik Officials. Det er
helt afgørende, at vi som klub støtter Trafik Official-initiativer, der skal være med til at fremtidssikre
afviklingen af cykelløb. Trafik Officials er som bekendt i høj kurs hos klubber, ryttere og arrangører
over hele landet - og vi har brug for, at alle bidrager til at sikre sporten!
Et Trafik Official-kursus forløber over to halve dage - typisk fra fredag eftermiddag til lørdag
eftermiddag - så I kan altså blive en væsentlig del af sporten og klubben på under 24 timer. De
eneste krav er, at man skal være medlem af en DCU-klub (eller forbund under DIF), være fyldt
21 år, have haft kørekort i tre år og have taget et gyldigt førstehjælpskursus inden for de seneste
fem år (førstehjælpskursus kan også tages efterfølgende).
NBC betaler uddannelsen, og har i øvrigt de seneste år fået det fulde beløb refunderet af Næstved
Kommune. Læs mere på www.trafik-official.dk og tal evt. med Tom Levå om tilmeldingen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
D. 15 + 22/7: NBC Sommerløb i hhv. Brandelev og Lundby
D. 24/7:

NBC Medaljeløb

D. 9/8:

NBC Klubmesterskab, 2. afd. ~ kuperet linjeløb ved Størlinge

Du kan se den opdaterede driftskalender på NBC’s hjemmeside, når du har oprettet en profil.

