POKALER I NBC 2018
KLUBMESTERPOKALER
U11
U13
U15
U17
JUNIOR
C/D/VET
A/B
PIGER/DAMER

Ingen
Magnus Larsen
Patrick Frydkjær
Tobias Juul
Ilannguaq Møller
Henrik Sass
Frederik Irgens Jensen
Dorthe Haslund

POINTPOKALER
DRENGE
124
blandt andet kongeetape i YT)

Patrick Frydkjær (1. plads SM parkørsel, tre 3. plads,

JUN/UNG.
159
Marcus Sander Hansen
(To 1. plads, fire 2. plads, en
3. plads. Samlet vinder af Junior Cuppen, første gang i teamet historie)
SENIOR

86

Jacob Schebye (En 1. plads, en 2. plads og to 3. Plads)

PIGER/DAMER
315
Mie Saabye (12 1.plads, en 2. plads og tre 3. plads,
herunder dobbelt dansk mester TT og landevej)

FIGTHERPOKALER
DRENGE

Alexander Nørskov Larsen
Uddeles til den der har kæmpet mest uden det store resultat.

Alexander er en sand fighter, træner ihærdigt, og siger aldrig nej til en ekstra runde på
landevejen. Her er en knægt, der nok skal nå langt med sig sport.

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

.

JUBILÆUMSPOKALEN
Mie Saabye med 315 point
Uddeles til den der har flest point af alle i klubben.

VINTERTRÆNINGSPOKALEN
Tobias Juul
Uddeles til den der har deltaget flest gange i vintertræningen.
Tobias fordi han er den man altid ser stå først ved klubhuset.
Han tager ansvar, og er med til at få Hold 1 til at holde højt et niveau. Tobias er altid
velforberedt, og har orden på sit grej.

NBC POKALEN
Thomas Rald Kaspersen
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.
Sejr i Holbæk og ved TT i Esbjerg
2. plads i Vejen og 3. plads ved JUN CUP i Grindsted
Thomas er en rytter, hvor man slet ikke endnu har set hans potentiale. Sæsonen i år har
delvis været plaget af skader, men til trods for det har der stadig været nogle flotte
resultater.

LEDERPOKALEN
Søren Pedersen
Uddeles til en (leder) der har gjort meget for klubben i årets løb

BÆNKEVARMERPOKALEN
Ilannuaq Møller
Uddeles for spildt talent til en senior.
Uddeles af Kasper Thomsen

HILSTRØMPOKALEN
Kasper Thomsen
Kan kun uddeles til en A rytter
En af landets stærkeste ryttere. Flittig og arbejdsom. Træner gerne en times tid mere end
andre, hvis det er det, der skal til. Ikke til at slide op. Jo længere og hårdere løb, jo bedre
Kan selv levere resultater, men er især en holdspiller. Har en kæmpe andel i teamets
resultater, og forstår at glæde sig på holdets vegne. Kan vel allerbedst beskrives som vores
svar på Lars Bak.
Mine damer og herrer - Kasper Thomsen!

STARDUST POKLAEN
Paulina Peuhkuri Pedersen
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.
Gives til Paulina, for at gå fra en stille og genert rytter, der ikke rigtigt turde træne med
drengene, men nu har hun udviklet sig til, at køre lige så stærkt, og til tide, stærkere en
drengene.

Spar Nords FORÆLDREPRIS
Lisbeth Andersen
Lisbet har lige siden hendes børn startede i NBC, været en forældre man altid kan regne
med når der skal hjælpes. Uanset hvilken opgave Lisbet bliver sat til, så er det smil, glæde
og godt humør man bliver mødt af.
Når der er kommet nye forældre til klubben, får Lisbet dem til at føle sig hurtigt velkommen,
og er en stor hjælp med input og gode ideer.
Selv de sidste par år, hvor Kresten har kørt på vores juniorhold, har Lisbet på ingen måde
glemt moderklubben, men har været tilstede på mindst samme niveau som alle de andre år.
Derfor skal Lisbet havde Møns Bank forældre pris 2018.

Jørgen Evang særpris
Oliver Heine
Oliver besidder en helt særlig evne, som de fleste glemmer når de bliver ældre, nemlig at
køre med og hjælpe med at træne de unge ryttere i klubben. Skal der gives en hånd med i
klubben til forskellige arrangementer står Oliver også til rådighed

