
NBC NYHEDSBREV JUNI 2018 

 

NYHEDSBREV! 

Hold nu op en fantastisk maj måned vi har haft!  Vejret har været intet mindre end forrygende, og 

rytterne i NBC og på vores 3 teams har kørt nogle stærke løb og opnået flotte placeringer. Er det 

for meget at ønske sig at sommeren fortsætter hele sæsonen, og at rytternes ben holder sig? 😊 

 

FAIR PLAY 

I NBC går vi 100 % ind for Fair Play og god opførsel på landevejen, og vi lever op til det! Den er 

ikke længere! Det giver os mindst 3 aktuelle regler: 

1. Vi kører vores egen chance og laver ikke underhåndsaftaler i fx klubmesterskabet! 

2. Vi behandler andre trafikanter ordentligt og overholder færdselsloven! 

3. Vi klager ad officielle kanaler, hvis vi ikke selv bliver behandlet ordentligt, og fortæller hele 

historien så reelt vi kan! 

Lad meget gerne din træner eller et medlem af bestyrelsen vide, hvis du har udfordringer med én 

af disse regler. 

 

SOMMERAFSLUTNING 

Kom til NBC-sommerhygge ⛱️ 🥂 🌴 🌞 

NBC-ungdom, Team Rytger, Uno-X Team, Team Waste-app, forældre og søskende inviteres hermed 

til sommerhygge i Jane og Lennarts have: Tirsdag den 3. juli 208 kl. 18:30 

Der vil blive serveret grillmad med lækkert tilbehør samt drikkevarer (øl, vin og saftevand). Kaj bager 

pandekager til dessert. Prisen er kr. 50,- pr. person. Pengene skal indbetales på konto nr. 6140-

0004174007 senest den 27/6. Når pengene er indbetalt, sendes en mail janeoglennart@gmail.com 

eller sms 28 34 50 93 til Jane med besked om, hvor mange du har tilmeldt. Da der ikke er stole og 

borde nok til alle, må man meget gerne tage havestole og evt. havebord med. 

Rytterne træner, som de plejer, og derefter kommer de over på Solvangsvej 12 i Næstved, hvor Jane, 

Tine og grillmester Johnny venter med lækker mad. Der er mulighed for at parkere cyklerne inde i 

haven 🚲 🚲 🚲 🚲 Vi håber at se så mange af jer som muligt 😁 De bedste hilsner fra 

Jane & Tine  

. 

https://www.facebook.com/jane.heine?fref=gs&dti=158365360865688&hc_location=group
https://www.facebook.com/lennart.heine.1?fref=gs&dti=158365360865688&hc_location=group
https://www.facebook.com/kaj.poulsen.549?fref=gs&dti=158365360865688&hc_location=group
https://www.facebook.com/tine.n.sorensen?fref=gs&dti=158365360865688&hc_location=group
https://www.facebook.com/hr.johnny.larsen?fref=gs&dti=158365360865688&hc_location=group


 

JOBOPSLAG!!! 

Vi er kede af ikke at have fået ret meget respons på disse opslag, så vi prøver igen: 

 

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.  

 

HJEMMESIDE 

Ja, vi har stadig en Klubmodul hjemmeside, som kan en masse, og som vi i bestyrelsen gerne vil 

have al den gavn af, som vi kan få – og det er faktisk en hel del! Der ligger et helt klubøkonomi-

system inde bag ved forsiden med de fotos, tekster og links, som bl.a. Johnny Larsen gør et stort 

stykke arbejde for at holde ’varme’. Hjælp ham med et foto og lidt tekst ind imellem. 

mailto:NBC@jasgus.dk


Økonomidelen kan alt muligt med arrangementer, kontingenter og regnskab, og det eneste vi 

kræver af dig som medlem af NBC er at du går ind på vores hjemmeside www.nbc-cykling.dk/ og 

opretter en profil, så vi kan invitere dig til vores arrangementer og administrere dine indbetalinger. 

Det skulle være ret ligetil, og hvis du er på Facebook, så finder du nemt Johnnys instruktion. Tak! 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Det er helt udramatisk, men vi har brug for jeres opbakning for at foretage en lille ændring i vores 

vedtægter – se venligst det udsendte materiale, og mød op på mandag d. 11/6 kl. 18:00 i klubben, 

så vi i bestyrelsen kan få jeres opbakning til denne ændring. 

 

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! 
Notér datoen, så du kan blive en del af holdet, der er med til at skabe et godt løb og med til at 

opretholde NBC’s renomme som en klub, der yder et seriøst og veludført stykke arbejde, når der 

er brug for os! 

Start på Bredstræde P-plads i Næstved. Underholdning fra kl. 11.20. Indskrivning fra kl. 11.50 og 

Masterstart kl. 12.50. Rute: Næstved – Vester Egesborg – Mogenstrup – Everdrup – Præstø – 

Jungshoved – Kalvehave – Stege – Møns Klint – Tøvelde – Kalvehave – Langebæk – Nyråd – 

Vordingborg. Der afsluttes med 3 omgange á 4,5 km. Forventet ankomst til rundstrækningen kl. 16.45. 

Opløb på Færgegårdsvej i Vordingborg ved Gåsetårnet kl. 17.15. 

Etapen starter i Næstved i det sydsjællandske og går forbi Gavnø, Vester Egesborg og Mogenstrup. 

Herefter bliver vejene mindre og kuperede gennem Everdrup, Egeskov og ned til Præstø. Flere 

småveje venter på rundturen ud i Gøngehøvdingeland på Jungshoved, inden kursen sættes sydpå 

over Dronning Alexandrines Bro til Møn. Videre gennem Stege og på tværs af Møn for at bestige Møns 

Klint ad en 4 km lang grusvej, der også byder på 100 højdemeter.  

Flere småveje følger retur over Møn syd om Stege Nor og tilbage over Dronning Alexandrines Bro. 

Finalen ind mod Vordingborg fortsætter på mindre veje gennem Stensby og Bakkebølle, inden en 

hurtig rundstrækning i Vordingborg med opløb foran Gåsetårnet. Byen har senest lagt asfalt til DM i 

2013 og i 2016 med henholdsvis Michael Mørkøv og Alexander Kamp som vindere i et opløb, der 

stiger pænt op mod målstregen. 

 

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


MÅNEDENS MEDARBEJDERE 

Månedens medarbejdere er Bettina og Henrik Stegmann! Bettina og Henrik har gjort et 

fantastisk stykke arbejde for at få vores seniorteam, Team WasteApp – O.B. Wiik op at stå, og 

her i 3. sæson giver det i den grad pote! Rytterne på teamet befinder sig helt åbenlyst godt og 

kører og kæmper som et hold, og resultaterne i det stærke A-felt kommer ind på stribe. En 

kæmpestor tak til Bettina og Henrik! 

 

SOMMERLØB 

Traditionen tro afholder NBC sommerløb, men på grund af det lidt sammenpressede løbsprogram 

bliver det kun til 3 løb i år – 2 løb i Lundby og 1 løb i Brandelev. Vi inviterer vores naboklubber og 

håber på en stor opbakning fra vores egne ryttere! Se under kommende arrangementer. 

 

SOMMERTRÆNING 

Der er træning for hold 2, 3 og 4 alle tirsdag og torsdage i ferieperioden, så der er ikke nogen 

grund til at køre cyklen i garagen. Der ligger mange udfordrende løb i august og september, og 

det gælder om at gøre alt hvad man kan for at stå lige så skarp dér som vi allerede har gjort i 

sæsonen indtil nu. Vi ses til træning! 

 

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! 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

D. 3/7:  Sommerafslutning i Heines have, Solvangsvej 12 (det er tirsdag efter træning) 

D. 8/7:  Sommerløb i Lundby – de øvrige 2 løb er hhv. Brandelev 15/7 og Lundby 22/7 

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. 

 



MÅNEDENS SPONSOR 

Er Møns Bank, som lige i øjeblikket huser en lille udstilling for NBC og teams. Husk at bruge og 

anbefale vores sponsorer, så vi giver dem værdi for den tillid og støtte de giver NBC! 

 

Tak til Tom Levå for fotoet og ikke mindst for at sætte udstillingen sammen! 


