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SOMMER
Det er sagt før, men SIKKE EN SOMMER! Alle, der har været på landevejen uden følgebil, har
nok oplevet at måtte imødegå dehydrering ved at lægge til ved en kirkes vandpost, eller måske
ligefrem ringe på en fremmed dør og tigge om at få fyldt lidt koldt vand i drikkedunkene 😊
Det er således også umuligt at skyde skylden for dårlig form på vejret – med mindre man helt har
opgivet at cykle i heden og har brugt tiden på at drikke koldt saftevand hjemme på terrassen…

AKTIVE FERIEDAGE
Der blev afholdt Aktive Feriedage i NBC igen i år med 7 deltagende rytteraspiranter. Det gik rigtig
godt, og det var som altid meget overraskende for både rytterne og deres forældre at de faktisk
får cyklet ca. 100 km på de 2 dage. Desværre var der ingen blivende NBC-ryttere, men lad os
håbe at de har lært lidt om deres egne grænser – og måske vender tilbage til NBC en dag.
Tak til Cornelio, Gustav, Rasmus og Peter for at støtte op om projektet!

POSTNORD DANMARK RUNDT
Fredag d. 3/8 kørtes 3. etape af PostNord Danmark Rundt 2018 fra Næstved til Vordingborg. Det
blev en stor succes, ligesom hele PNDR blev i år, næsten helt uden skønhedsfejl 😊
Netop fordi det var en fredag og i ferieperioden, blev det en uventet hård kamp at skaffe de
ressourcer, der skulle til at opfylde NBC’s aftale med Jesper Worre og DCU – men det lykkedes
til sidst at opnormere med nogle familiemedlemmer. Ud over den prestige, der ligger i at yde en
kompetent og fyldestgørende indsats, så ligger der jo også lidt penge til klubben i at gøre det
nødvendige stykke arbejde. Efter at vi måtte aflyse vores linjeløb i april, så bragte indtægten fra
PNDR faktisk balance i budgettet igen.
En kæmpestor tak til jer, der gjorde det nemt og hyggeligt at være en del af NBC-holdet! Og også
tak til familien Levring, som efter strabadserne var værter ved en kold drik i haven i Vordingborg!
Du kan se et par fotos fra dagen på næste side.

KLUBMODUL HJEMMESIDEN ER DIN NØGLE TIL NBC
Det er meget vigtigt at alle nuværende medlemmer opretter sig inden på vores hjemmeside, NBCCYKLING.DK. Siden vil blive brugt til:
- Medlems kartotek
- Kontingentbetaling
- Tøj salg
- Tilmelding til events, som sommerfest, rytterfest m.m.
- Udsendelse af mails, herunder nyhedsbrev
Dette gøres ved at man går op i venstre hjørne af siden, og vælger opret profil.
Når man har oprettet en profil, skal man tilmelde sig, ved at vælge tilmeld øverst på siden. Her
skal man så vælge om man er aktiv, passiv eller æresmedlem i klubben. Dette gælder også dem
som har oprettet en profil.
Når man opretter sig som medlem, vil man blive opkrævet kontingent. Da alle har betalt dette er
systemet sat op til at give en rabat på 99% ved jeres oprettelse, så man skal altså betale 1%.
Hvis man ønsker dette retur, så sender man en mail til Kasserer@nbc-cykling.dk med
kontonummer. Ellers vil det blot tilgå klubkassen, til glæde for medlemmerne.

XTREME CUP
Kære alle klubber, teams
Distrikt Jylland/Fyn inviterer igen i år til Xtreme Cup i september for A-klassen, H40 og H50, som
igen er sponsoreret af Xtreme og Distrikt Jylland/Fyn.
Vi ser frem til gode afsluttende cykelløb og håber på stor opbakning :-)
Hilsen Ole Iversen & Henrik Dann Andersen
Hvis du er interesseret, kan du finde invitation og reglement på www.cyklingdanmark.dk eller ved
at skrive til ole@skafterup.dk og få tilsendt den invitation NBC har fået.

NBC SPONSORLØB
Vores teams afholder igen i år et sponsorløb. For dem som var med sidste år, står sponsorløbet
som et enormt hyggeligt og velbesøgt arrangement, som giver alle en passende sportslig
udfordring – hvis man finder den rigtige gruppe – og tilbyder et uforligneligt socialt samvær med
skøn grillmad efterfølgende. Invitationen finder I på næste side.

AKTIVITETER
Vi har mange aktiviteter i NBC, men vi kunne sagtens have flere. Måske kunne nogle af vores
aktiviteter også ’piftes op’ og gøres på en ny måde. Hvis du/I går rundt med en ide om at skabe
en aktivitet, som fx en klubtur, et nyt socialt forum, eller en ny måde at træne på, så henvend dig
til bestyrelsen. Vi finder gerne midlerne til at sætte din aktivitet i gang, hvis du vil gøre en indsats!

NYE MEDLEMMER
Det er ’hårde tider’ for cykelsporten, og det kan undre, når det nu er så stor en succes at sende
PostNord DK Rundt på DR-TV, og danske ryttere fejrer så mange triumfer. Hvis du hører om
nogen, der ”kender én, der kender en anden, der engang har set et foto af en racercykel”, så gør
lidt reklame for NBC derude! Vi kan sagtens have flere unge ryttere, og det er et godt tidspunkt
at starte på nu hvor sæsonen går lidt på hæld, og vi snart skal til at køre på MTB og ’lave core’.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
D. 28/8:

NBC Sponsorløb (tilmelding på www.nbc-cykling.dk)

D. 13/9:

NBC 3. afdeling af klubmesterskabet

D. 5/10:

NBC Vinsmagning

D. 27/10:

NBC Rytterfest

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

