
NBC NYHEDSBREV FEBRUAR 2018 

 

NYHEDSBREV! 

Bestyrelsen har besluttet at vi fortsat skal udsende et NBC Nyhedsbrev, så vi er sikre på at alle 

de vigtigste og mest relevante informationer fortsat stilles til rådighed for NBC’s medlemmer. 

Derfor sidder du nu og studerer et nyt NBC Nyhedsbrev efter 9 måneders stilstand. Formatet har 

ikke ændret sig i mellemtiden 😊 

 

GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen, som jo er klubbens højeste myndighed, afholdes i år tirsdag d. 27/2 og 

indkaldelse er udsendt i en selvstændig besked. Vi vil fra bestyrelsens side gerne indtrængende 

opfordre jer til at møde op til foreningens generalforsamling. Det er vigtigt for klubbens trivsel og 

udvikling, at alle bakker op, deltager i diskussionen af formandens beretning og regnskabet, og 

giver deres øvrige input til bestyrelsen og generalforsamlingen. På forhånd tak! 

 

NBC’s TEAMS 

Der er igen i denne sæson 3 teams under NBC’s ’licens-paraply’ og som I måske har bemærket 

på vores teams’ Facebook-sider, så er der nyt og delvis nyt navn på hhv. junior- og seniorteam. 

På vores juniorteam er det Uno-X og deres projekt MOT, som er norsk for mod, der er kommet 

ind som partner og nu lægger navn til teamet: Uno-X Danish Junior Team. Projekt MOT kan du 

læse lidt om i dette Nyhedsbrev. 

Vores seniorteam sponseres fortsat af WasteApp, men har skiftet den anden navnesponsor ud 

med firmaet O.B. Wiik, og hedder derfor Team WasteApp – O.B. Wiik 

Vores dame-team hedder fortsat det samme, Team RYTGER, powered by Cykeltøj Online og 

har også fortsat Johanne Marcher på holdet. 

Fælles for alle 3 teams er de tårnhøje ambitioner, som bestemt ser ud til at være velbegrundede. 

Vi glæder os til en fantastisk sæson for såvel vores teams, som for Alle vores Ryttere i NBC. 

Held og lykke til jer alle! 

 



MOT 

 

Noget af det, som Uno-X’s partnerskabsaftale med NBC’s juniorteam bringer ’frem i rampelyset’ 

er det norsk-startede projekt MOT. Her er hvad MOT Danmark skriver på deres hjemmeside: 

 

Du kan bl.a. følge MOT på deres Facebook: https://www.facebook.com/MOTdanmark/ 

 

DISTRIKTSLEJREN 

Distriktslejren er DCU distrikt Sjællands sæsonåbningslejr. I år er der – ud over børn og unge fra 

alle sjællandske cykelklubber – også inviteret piger fra distrikt Fyn/Jylland. NBC har stået for den 

sjællandske distriktslejr i over 20 år, selv om den egentlig burde gå på omgang mellem de 

sjællandske klubber. Det betyder også at det er nemt for dig som NBC-rytter at deltage i lejren, 

da den jo holdes på Ellebækskolen, afd. Kalbyris, eller Kalbyrisskolen, som mange fortsat siger. 

Hvis du som NBC-rytter endnu ikke er tilmeldt distriktslejren, eller som forælder eller pårørende 

til en NBC-rytter endnu ikke har meldt dig som hjælper, så er der stadig plads til begge dele. 

Henvend dig på oscarsigurd@gmail.com eller find ’Distriktstræningslejr 2018’ på Facebook. 

 

https://www.facebook.com/MOTdanmark/
mailto:oscarsigurd@gmail.com


NBC’s ÅBNE LØB 

Hvis ikke det allerede står i jeres kalender, så notér det gerne nu! I weekenden d. 21-22. april 

leverer vi den efterhånden klassiske licensløbspakke i NBC, nemlig enkeltstarter om lørdagen og 

samlede starter om søndagen. Vi slår teltene op ved Korskildeskolen i Brøderup ligesom de 

seneste år, og eftersom vi har fået juniorcup begge dage, så forventer vi masser af ryttere og 

dermed er der også et stort behov for din og jeres hjælp. 

 

POSTNORD DK RUNDT ETAPESTART 

Det er igen i 2018 lykkes for Næstved at få en etapestart i PostNord Danmark Rundt, og denne 

gang foregår det inde i det centrale Næstved d. 3. august. Mon ikke byen kommer til at stå på 

den anden ende i et par dage dér. Vi vil fra NBC’s side selvfølgelig byde ind med vores ekspertise 

i det omfang det er muligt, og vi vil gøre vores til at der igen i år kommer til at cykle 4-5 unge NBC-

ryttere i spidsen for feltet, når det kører gennem og ud af byen. Det bliver en fest!! 

 

SPONSORER 

I forbindelse med Rytterfesten gav formanden en lille formaning til de fremmødte: ”STØT VORES 

SPONSORER – DE STØTTER OS!” Det samme budskab står også rundt omkring – bl.a. på 

vores sponsorvæg. Og det er vigtigt! Når vi i slutningen af sæsonen skal rundt til sponsorerne 

med ’hatten i hånden’, så tænker sponsorerne naturligvis over hvad de har fået ud af deres 

sponsorat i det forløbne år. Sådan er det! 

Formanden brugte Møns Bank (MB) som eksempel. Hvis vi i moderklubben skal have et forlænget 

sponsorat fra MB efter den nuværende sponsorperiode, hvor direktøren for MB har klodset 

racercyklen op, og den frivillige og far, der havde den primære kontakt til MB ikke længere er så 

tæt knyttet til NBC, så bliver vi nødt til at skabe noget værdi for denne sponsor. Og det kunne jo 

være det, at I benytter jer af dem som bankforbindelse. Det er afgørende for NBC, at det tydeligt 

fremgår hvorfor I (eller jeres nabo eller venner) henvender jer til banken – eller den af vores 

sponsorer, som I handler hos, at det er pga. tilknytningen til NBC. Nævn det – flere gange! 

 

MÆRK NÆSTVED 

 

NBC har fået god støtte til 2018-sæsonen af Mærk Næstved, så hvis I får mulighed for at tilføje 

et Mærk Næstved logo i jeres materialer, eller kan omtale Næstved i det hele taget, så gør det! 

 



HJEMMESIDE 

Vi har en hjemmeside, som ligger på https://www.nbc-cykling.dk Vi betragter det i bestyrelsen 

som vigtigt at vi har en god hjemmeside, da den bl.a. kan tiltrække nye medlemmer, men også 

fordi vi ikke ønsker at holde de medlemmer, der ikke har en Facebook-profil, udenfor. Vi skylder 

derfor os selv at holde hjemmesiden opdateret og sørge for at den giver den nødvendige 

information til potentielle medlemmer og sponsorer. Alle bidrag er derfor velkomne og især fotos 

og hverdagshistorier fra træning og løb er godt materiale. 

 

MÅNEDENS MEDARBEJDER 

Månedens medarbejder er Johnny Larsen! Johnny er far til Alexander, som er en dygtig ung rytter, 

og det er han bl.a. fordi Johnny er her og der og alle vegne, når det drejer sig om at få junior ud 

til løb og arrangementer. Og når junior er godt af sted, griber Johnny altid et flag – man er vel 

også Trafik Official! Johnny er også Webmaster på vores hjemmeside – send noget indhold til 

ham og vupti ligger det på siden! En kæmpestor tak til Johnny! 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

D. 27/2: NBC Generalforsamling 

D. 9-11/3: Distriktslejr 

D. 21-22/4: NBC’s Løb 

Hvis du er på Facebook, så ligger den opdaterede kalender under Filer på NBC-siden 

PS. Ja, vi skal også holde Rytterpræsentation i 2018 – der arbejdes på dato og indhold! 

 

https://www.nbc-cykling.dk/

