NBC NYHEDSBREV MAJ 2018

NYHEDSBREV!
En af grundene til at NBC Nyhedsbrev er blevet genoplivet er, at vi alle sammen skal have en
mulighed for at være på omgangshøjde! Vi ønsker fra NBC’s bestyrelses side ikke at nogen skal
være ’tvunget’ til at abonnere på Facebook, og som I sikkert alle ved, så er det ikke altid muligt at
finde et opslag bare dagen efter man lige læste det. Den vigtigste information skal alle have let
adgang til. Det betyder så også, at hvis du har noget på hjerte, som fortjener bedre end at være
et flygtigt opslag på fx Facebook, så tager vi meget gerne imod indlæg til NBC Nyhedsbrev!

NBC’ LICENSLØB
Vi fik med hjælp fra mange frivillige og den aldrig svigtende ’forplejningsafdeling’ afviklet en
glimrende enkeltstart. Og det er faktisk vigtigt at der også er enkeltstarter på terminsplanen, for
som Julius Johansen sagde: ”Ja, jeg røg gennem en bilrude i Herning i går, men der er så få
enkeltstarter, så jeg stiller selvfølgelig op her!” Og så blev han nr. 6 på trods af en let blodmangel.
Fra NBC’s bestyrelse vil vi gerne endnu en gang sige STORT TAK til alle jer, der gav en hånd
med og gjorde det nemt for løbsudvalget at opretholde den kendte NBC-kvalitet. Og så gjorde det
jo ikke noget at det var mere end 10 grader varmere end i 2017 og stort set vindstille.

Blandt mange andre flotte resultater fik Tobias Juul en stærk 4. plads i U17!

ENKELTSTARTSTRÆNING
Vi er godt i gang med enkeltstartstræningen på den nye rute, som ligger syd for Hyllinge og har
den fordel, at der kun er 2 deciderede sving på ruten, så vi kun skal bruge 4 flagposter. Der er
start og mål lige uden for Hyllinge på vejen mod Tåstrup.
Ruten er knap 6 km, så vi kører: U11: 1 omgang, U13-15: 2 omgange, U17-19: 3 omgange, og
Senior: 4 omgange. Dermed er det også sagt at alle er velkomne til denne træning, så kom og
benyt muligheden for at køre rundt på den gedigne rundstrækning, der rummer forskellige
udfordringer afhængig af vejr- og især vindforhold. Vi står der alligevel og er flagposter og
tidtagere. Og det bliver bedre vejr næste gang, som er d. 5/6 😊

JOBOPSLAG!!!

MEDLEMMER TIL SPONSORUDVALG
Vi skal allerede nu begynde at tænke sponsorater for 2019, og skal derfor have lavet et
sponsorudvalg. Der skal bruges 3-4 forældre, som kan være med til at arbejde på at skaffe
sponsorer til klubben. Tom Levå er formand for udvalget.
Arbejdet vil primært bestå i at tage kontakt til evt. sponsorer i lokalområdet. Dog skal vi – inden
alle kaster sig ud i at spørge til højre og venstre – aftale en koordination af sponsorjagten, så det
gøres på en ensartet og smart måde, uden den samme virksomhed bliver kontaktet flere gange.
Udvalget skal være på plads inden sommerferien, og have haft sit første møde der. Herefter
vurderes det at der skal afholdes 2-3 møder i løbet af sensommer/efterår.

TØJANSVARLIG
Bestyrelsen efterlyser også stadig en, som vi stå for tøjet i klubben.
Dette indebærer at være den som sælger og dermed udlevere tøjet, samt i samarbejde med
bestyrelsen sikrer, at der er et tilstrækkeligt varelager. Der vil selvfølgelig være en del at lave
hvert andet år når vi skifter designet ud, og alle skal have nyt tøj, ellers er det primært ved tilgang
af nye medlemmer, at der er udlevering. Lønnen er den samme som alle andre frivillige i klubben
får, en fantastisk mavefornemmelse for at man bakker op i klubben.
Der vil selvfølgelig være al den hjælp, der kræves for at komme ind i opgaven, også hvis der
løbende skulle være udfordringer. Er det noget for dig, så kontakt bestyrelsen på NBC@jasgus.dk
Ingen foreninger kan køre uden aktive medlemmer, i vores tilfælde medlemmer eller deres
forældre. Derfor bliver vi alle nødt til at løfte i flok.

KLUBMESTERSKAB
I år køres mesterskabet med tre afdelinger, to linjeløb og en enkeltstart. Der vil blive givet point
som ved licensløb, dog til alle deltagere: 20-18-16-8-6-4-2-2-2 osv.
Kravet for at man kan deltage er at man stiller med en hjælper mindst 2 ud af de 3 afdelinger.
Dette er for at sikre at der er flagposter nok, så vores ryttere kan køre sikkert rundt på ruterne.
Dette er også en god mulighed for at prøve at være flagpost, da der vil stå to på hvert sted, og vi
så kan sætte en øvet sammen med en ikke øvet. Vi opfordrer alle ryttere, både dem med og uden
licens, til at deltage. Det er og en stor ære at blive klubmester i din årgang i NBC. Man kører i den
klasse man hører til, så man kan ikke køre på dispensation. Man kan kun blive klubmester med
licens i NBC, eller på et af klubbens teams
Der køres i følgende klasser: A/B, C/D/VET, JUN, U17, U15, U13, U11
Det afvikles på følgende dage:
17. maj:

Linjeløb i Vejlø

9. august:

Kuperet linjeløb ved Størlinge

13. sept.:

Enkeltstart i Bonderup

Afdelingerne er oprettet som begivenheder i NBC-gruppen på Facebook, hvor man meget gerne
må melde sig til, og skrive en bemærkning om at man er hjælper de dage man kan.

LFCK’s SOMMERCUP (genopslag)
Der er nu lagt regler og inddeling op for LFCK’s årlige sommercup. LFCK håber at vi i NBC har
lyst til at lege med igen i 2018 – og Jesper Frimand, LFCK’s ungdomstræner vil personligt være
glad for at se NBC’s unge ryttere, så de kan konkurrere mod hinanden. Mere info på:
http://lfck.dk/info-regler-sommercup-2018/ og http://lfck.dk/plan-sommercup-2018/#more-8024
M.v.h. Jesper Frimand, Ungdomstræner LFCK

MÅNEDENS MEDARBEJDER
Månedens medarbejder er Lennart Heine! Lennart er her og dér og alle vegne! Ud over at sidde
i NBC’s bestyrelse, så gør Lennart en kæmpe indsats for at få alle NBC’s arrangementer på
benene. Lennart har både hænderne og hovedet skruet rigtigt på, og uden ham og hans
skruemaskine ville der være mange ting, der ikke hang sammen i NBC. Lennart er også sammen
med Jane værter for NBC’s sommerafslutning i egen have. En kæmpestor tak til Lennart!

KOMMENDE ARRANGEMENTER
D. 17/5:

1. afdeling af NBC klubmesterskab i Vejlø

D. 24/5:

NBC medaljeløb

D. 7/6:

Sponsorløb v/seniorteam

D. 3/7:

Sommerafslutning i Heines have, Solvangsvej 12 (det er tirsdag efter træning)

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

TRÆNING
Der er IKKE træning på torsdag d. 10/5, hvor det er Kr. Himmelfartsdag. Til gengæld træner vi
tirsdag d. 5/6, Grundlovsdag, hvor der er enkeltstartstræning efter de sædvanlige retningslinjer.

MÅNEDENS SPONSOR
Bygma er en af klubbens trofaste sponsorer. Bygma har gennem flere år støttet NBC, så vores
ryttere kan få nogle gode oplevelser på cyklen.
Bygma er en solid virksomhed med en stolt historie. I Bygmas lange historie har det altid været
den samme grundlæggende filosofi som virksomheden er blevet drevet efter. Det gode
købmandskab, flid og fremsynethed er grundstenene i Bygmas forretning. En filosofi som også
vil kendetegne Bygma i fremtiden.
Så skal I lave noget om derhjemme eller pynte lidt i haven, så tag ud i Holsted Parken og køb
dine varer hos Bygma.

