NCC ryttermøde mandag den 6. februar 2017 kl. 18.30 i Falckvænget 1
NCC vært ved smørrebrød og øl/vand og en kop kaffe.

til Anny Hansen tlf. 24603335 eller mail:anny.hansen@youmail.dk
se Nyhedsbrevet december 2016 på www.nakskov-cc.dk under "nyheder"!

Dagsorden:
Sommerens arrangementer: kalenderen med bestyrelsens oplæg vedhæftet, så du kan
skrive dine forslag ideer til brug på mødet.
 Sæsonstart søndag den 26. marts 2017 kl. 09.30 fra Aktiv EL, Lindkøpingvej 30,
4900 Nakskov
 Træningstider: tirsdag og torsdag aften, uge 13, uge 14 - 15 - 16 kl. 17.30
 Begrundelse: nogle ryttere har langt hjem og kan derfor ikke nå hjem uden lys på
cyklen, hvis der er start kl. 18.
 lørdag kl. 13 og søndag =helligdag kl. 9.30
 formiddagstræning tirsdag og torsdag fra Aldi kl. 10.
 Holdkaptajner tirsdag og torsdag aften i 2017:
- blå gruppe (man deler kaptajnrollen??)
– grøn gruppe (Anny Hansen)
– gul gruppe: Ingen holdkaptajner
- rød gruppe: Ingen holdkaptajner
 Arrangementer: NCC - LFCK - Ventilen
 Indledningsløb lørdag den 25. marts 2017 kl. 13 - LFCK
 Lolland-Falster Mesterskab ss onsdag den 16. august 2017 kl. 18 - NCC
fra Asserstrupbakken
 Lolland-Falster Mesterskab es LFCK - ???
 NCC klubmesterskaber:
I 2017 køres KLUBMESTERSKAB OG MOTIONSMESTERSKAB
samme aften.
 klubmesterskab/motionsmesterskab ss tirsdag den 20. juni 2017 kl. 18
fra Asserstrupbakken på 10 km.-ruten. Rytterne i henholdsvis klubmesterskab
og motionsmesterskab starter i hver deres felt.
 klubmesterskab es tirsdag den 27. juni 2017 kl. 18
fra Vindeby kirke på 10 km.-ruten.
 Pokalkørsel tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18
fra Asserstrupbakken på 18 km.-ruten
 Stjerneløb - køres søndag den 10. september 2017 fra Asserstrupbakken.
Tilmelding nødvendig.
 1 time + 1 omgang - UDGÅR

 Rekordforsøg
 10 km. og 20 km. tirsdag den 9. maj 2017 kl. 18
fra Vindeby kirke
 100 km og ? omg. á 10 km. søndag den 2. juli 2017 kl. 10 fra
Keldsløkkevej.
 Fællestræning: ????
- Tur til Langeland, Møn og Sydsjælland - datoer kommer senere (Mads
Christensen, Poul Rasmussen og Ove Christensen kommer med et oplæg)
 Mangler der hjælpere til NCC-løb, aflyses løbet!
 Åbent løb lørdag den 10. juni 2017 - DM es for Veteraner og es for alle
øvrige klasser. - hjælpere???
 Lollandsløbet - Lions & NCC - der arbejdes pt. på at finde en NY dato - evt.
LØRDAG den 19. august 2017. Henrik Petersen snakker med Lions Club
vedr. datoen. Hjælpere??? evt. samarbejde med Vestlollands Triatlonklub.
 Diplomkørsel /Danmarksdiplom 30 km. es tirsdag den 8. august 2017 kl.
18 fra V. Karleby - hjælpere??
 MTB-cup 2016 - 2017: 7 etaper fordelt i Nakskov, Maribo, Kramnitse,
Hamborgskoven og Systofte.
 MTB-cup 2017 - 2018: den igangværende MTB-cup evalueres ved
afslutningen 25. febr. 2017.
 Orientering fra "tidtagnings-folkene".
Til hvilke NCC-arrangementer skal der i 2017 benyttes tidtagning? aftales i løbet
af sæsonen
 Orientering om området*/ MTB-bane ved Apotekervej: Palle Rasmussen
orienterede bl.a. om arbejdet med at lave MTB-spor, arbejdsweekend med mange
hjælpere, møder og aftaler med Naturstyrelsen, økonomi mv. samtidig med, at
der blev vist billeder fra området. *Hele området ejes af Naturstyrelsen.
 LFCK - sommercup: tirsdag 25. apr. og *tirsdag 30. maj 2017 kl. 18
*NCC Pokalkørsel
 MTB-tur Fehmarn Rundt 11. marts 2017 - Kikke og Kim Westenindbydelse på hjemmesiden og facebook - Kim W. orienterede
 MTB-løb søndag den 12. november 2017 i Vintersbølle - Jan Petersen
 NCC- klubtøj med sponsortryk i 2017: bestyrelsen har besluttet:
NYE medlemmer skal betale kontingentet på 200 kr. og får tilbud om at
købe et sæt klubtøj ( kort - og langærmet trøje) for 200 kr.
Er den ønskede størrelse udsolgt, kan et sæt NYT klubtøj UDEN
SPONSORTRYK købes for 350 kr. Peter Storgaard havde cykeltøj i
forskellige modeller og kvalitet med.
For referat Rasmus Petersen og Anny

