
NCC ryttermøde onsdag den 1. februar 2012 kl. 19 i Falckvænget nr. 1 

Traktement: øl/vand og snacks              DAGSORDEN og REFERAT: 

Sommerens arrangementer: se kalenderen med bestyrelsens oplæg til datoer 
� Sæsonstart søndag den 25. marts 2012 kl. 09.30 fra Møllemarkskolen  

�  Træningstider: se hjemmesiden og klubblad fra Møllemarkskolen: fællestræning 
tirsdag og torsdag aften med holdkaptajner samt lørdag kl. 13 og søndag kl. 9.30 uden 
holdkaptajner. 

� Holdkaptajner til blå gruppe: Anny Hansen – grøn gruppe?? – gul gruppe?? og rød 
gruppe: Kim Schou 

� Rekordforsøg: 1.000 m. tirsdag aften kl. 19 på Højevej  
10 km. og 20 km. tirsdag aften kl. 18 med start/mål i V. Karleby 

                           100 km. køres søndag formiddag kl. 9 med start/mål i V. Karleby  
� Pokalkørsel – startsted på ASSERSTRUPBAKKEN  
� Klubmesterskaber: ss i Bakkerne – es fra V. Karleby  Gældende regler: der køres et 

mesterskab i linjeløb og enkeltstart, hvor klubbens på dagen bedste rytter i den 
pågældende disciplin findes blandt ryttere fra 18 år (i kalenderåret) og opefter for 
ryttere med eller uden licens. Der køres et mesterskab for motionister fra 18 år (i 
kalenderåret) og opefter. Klubmesterskab i ss er KUN for klubbens medlemmer. 
Klubmesterskab i es: gæster kan køre enkeltstarten, men KUN NCC-ere kan blive 
klubmester. 

� LF Mesterskab es i Birket – køres en tirsdag aften. Anny søger om at låne toiletter på 
Birket skole. 
LFM ss i Kettinge  arrangeres af LFCK 

� Sommercup 2011  
� Etaper: prolog – Vesterborg – pointløb** – ES Langø – 18 km-ruten – Vestenskov –  

1 time + 1 omg. 
� Start/mål: pointløb og 18 km. start på ASSERSTRUPBAKKEN  
� Start/mål: prolog og 1 time + 1 omg. i V. Karleby v. busstoppestedet 
� Regler:beskrives i hæftet om Sommercup 
�  Grupper:1herrer: hjemmeværende licensryttere og supermotionister 

               2 herrer: motionister  
          3 m/k: motionister   
               Damer samt drenge/piger 
Udvalg til inddeling af ryttere i grupperne  (efter prologen): Johnny Jørgensen 

� Pointsystem for 2012: 5 – 3 – 2 point til de tre første og 1 point til øvrige placeringer. 
� Deltagerbetaling: 10 kr. i 2012. Lodtrækning om 3 stk. gavekort på 100 kr. betalt med 

opsparede penge og gebyrer fra 2012. 
� Stjerneløb – startsted på Asserstrupbakken med ruter som i 2011 (flere skilte i 

Sandby og ) 
� Diplomkørsel – 30 km. es – tirsdag den 7. august 2012 kl. 18 i V. Karleby 
� Klubture – Grejsdalsløbet 13. maj 2012 og Fyen Rundt 19. aug. 2012. Kim Schou 

arrangerer ikke klubture – oplæg i klubbladet til marts. 
� NCCS åbne løb lørdag den 2. juni 2012.             Hjælpermøde onsdag  
� Lollandsløbet 2012 søndag den 19. august         den 18. april 2012 kl. 18.30 



� After Lollandsløbet køres lørdag den 25. august 2012 
� Klubtøj – afsendes fra Italien 15. marts 2012. En uge til forsendelse.  

Oplysning om afhentning og betaling sendes til medlemmerne. 
 

**point i pointløb: 3 – 2 – 1 point i spurterne samt ved målgang. 

Rytteren med flest indkørte point i pointløbet får 5 point i ”sommercup-regnskabet”. 

Derefter 3 – 2 og 1 point til øvrige placeringer. 

For referat med venlig hilsen AnnyAnnyAnnyAnny    

 


