POKALER I NBC 2019
KLUBMESTERPOKALER
U11
U13
U15
U17
JUNIOR
C/D/VET
A/B
PIGER/DAMER

Gustav Schacke Gram Larsen
Ingen
Patrick Frydkjær
Tobias Levring
Ingen
Ilannguaq Møller
Frederik Irgens Jensen
Ingen

POINTPOKALER
DRENGE
248 (224/U15 & 24/U17)
Patrick Frydkjær (1. plads CK
Nordsjællands åben løb, 2. plads på 2. etape i TDH, tre tredje pladser, og ikke mindre end
12 4. pladser blandt andet samlet i YT)
JUN/UNG.
101
Nicholas Thorøe-Hansen
Nyborg, to 3. plads i Hobro og Middelfart)

(En 1. plads JUN CUP i

SENIOR
140
Frederik Irgens Jensen (En 2. plads ved 3 dage i Nord i
Hjørring, Fire 3. pladser blandt andet vores eget løb)
PIGER/DAMER
218
Mie Saabye (7 1.plads blandt andet DM i både linje og
TT, to 2. plads og en 3. plads, herunder dobbelt dansk mester TT og landevej)

FIGTHERPOKALER
DRENGE

Tobias Levring
Uddeles til den der har kæmpet mest uden det store resultat.

Tobias har haft en ’omskiftelig sæson. Han har taget nogle store skridt fremad og har kørt
virkelig stærk og trænet hårdt. Han har også i bogstavelig forstand været helt nede og
ligge, da en lastbil slog et alt for stort slag på en landevej i Italien. Du har kæmpet flot i
både mod- og medvind i år, Tobias, og derfor skal du have årets Fighterpokal! Tillykke!

SENIOR
Seniorerne stemmer om hvem der skal have den der stemmes til klubfesten.

.

JUBILÆUMSPOKALEN
Patrick Frydkjær med 248 point
Uddeles til den der har flest point af alle i klubben.

VINTERTRÆNINGSPOKALEN
Tobias Levring
Uddeles til den der har deltaget flest gange i vintertræningen.
Tobias har været flittig til vintertræningen og her taler vi både inden- og udendørs. Han er
faktisk et supergodt eksempel på hvor meget bedre man kan blive til at køre stærkt på
cykel mellem 2 sæsoner. Det er hårdt at træne i vinterhalvåret, men man høster om
sommeren, hvad man sår om vinteren. Tillykke til Tobias Levring!
.

NBC POKALEN
Jacob Schebye
Uddeles til en rytter der er forbillede for andre ryttere. Har
vist stor fremgang. Flotte resultater i årets løb.
God kammerat - til efterlevelse for andre.
1 plads i Roskilde samt 4 etape ved Randers Bike Week.
2. plads i Slagelse TT løb samt 3 etape ved Randers Bike Week
3. plads ved Indledningsløbet samt 2 etape ved Randers Bike Week.
Samlet 2. plads i Randers Bike Week
Kørt sig i B i løbet af året, og godt på vej mod A klassen
Jacob er en rytter, som slet ikke har realiseret sit potentiale endnu, og vi kan ikke sige
andet end: ”Keep up the good work!”

LEDERPOKALEN
Jens Juul
Uddeles til en (leder) der har gjort meget for klubben i årets løb
Jens Juul har løftet en kæmpe opgave i år, som den primære tovholder på vores
juniorteam, og har sammen med andre forældre sat holdet i stand til at levere en hel
række flotte resultater. Jens har orden i sine ting – det skal man nok kunne sige om en
revisor – men han har ikke blot selv haft orden, men også i bedste NBC-ånd og med
mange timer i møder eller bag tastaturet givet alle sine erfaringer og al sin viden videre.
Tak, Jans, du er en god NBC’er på alle parametre!

BÆNKEVARMERPOKALEN
Uddeles på aftenen
Uddeles for spildt talent til en senior.
Uddeles af Ilannguaq Møller

HILSTRØMPOKALEN
Frederik Irgens
Kan kun uddeles til en A rytter
Viste allerede sidste år sit store talent, men har i år lagt et niveau ekstra på.
Bronze U23 DM linjeløb
Top 10 UCI Rent Liv Løbet Skive
Udtaget til det danske landshold, som kørte PostNord DK Rundt
Nu også i U23 bruttotruppen
Og Frederik har altid orden i sine ting!
Et væld af gode placeringer, der har placeret Frederik som nr. 8 på DCU ranglisten 2019
og nr. 6 i den samlede DCU Demin Cup, som suverænt bedst placerede rytter fra ikkekontinentalhold. Rykker nu op på kontinentalniveau, og kører næste år på BHS-Almeborg
Bornholm, hvos vi ønsker ham alt mulig held og lykke!
Mine damer og herrer – Frederik Irgens!

STARDUST POKALEN
Tobias Levring
Uddeles af B & U trænerne i samråd
Gives til den B & U rytter som har gennemgået den største udvikling dels trænings
og resultatmæssigt men evt. også personligt.
Vi har en genganger! Også denne pokal går til Tobias Levring, og det giver jo god mening
at de ord om vintertræning, jeg tidligere har sagt, også betyder at Tobias er den B&U
rytter, som har vist størst fremgang gennem 2019. Endnu en gang tillykke til Tobias!

Spar Nords FORÆLDREPRIS
Anja og Jørgen Schebye
Uddeles af Lars Jørgensen
Årets vindere af Møns Bank forælder pris er relativ nye i NBC, men har allerede fra starten
vist at de har grønt blod i årene. De er rollemodeller for hvad der skal til i gruppen bagved
rytterne, og stiller op hver gang der er brug for frivillige kræfter. Faktisk havde de meget
dårlig samvittighed, fordi de ikke kunne hjælpe ved et sommerløb til trods for at de havde
brugt alle andre søndage i sommerferien som flagposter. Ligeledes er de med til stort set
alle de ture og arrangementer der er i NBC.
Årets modtagere af Møns Bank forældrepris er Anja og Jørgen Schebye

Jørgen Evang særpris - Uddeles af Jørgen Evang
Modtageren er Cornelio Llambias

Birger Hilstrøm var helt tilbage i drengeklasserne et åbenlyst talent.
Udpræget temporytter, som aldrig var bange for at tage sine føringer.
Eminent til holdløb med flere sjællandske mesterskaber.
Kronen på værket var det danske mesterskab i 100 km holdløb i 1984 på hjemmebane i Næstved.
Birger var kaptajnen, der styrede de unge talenter Benny Pedersen, Ole Erichsen og Kim Bybjerg
til en sikker sejr. Gav råd og vejledning til de unge ryttere, og fungerede som træner. Lavede
NBC’s klubblad og brochurer om klubben i en årrække.
Æresmedlem af Næstved BC. Døde alt for tidligt i 2012 i en alder af kun 51.

