NCC ryttermøde mandag den 4. februar 2008 kl. 19 i Falckvænget nr. 1
DAGSORDEN / REFERAT
Sommerens arrangementer:
Rekordforsøg: 1000 m. kl. 19 på Højevej – 10 km. og 20 km. kl. 18 i V. Karleby køres
tirsdage aftener. Startrækkefølge afgøres ved lodtrækning. 100 km. rekordforsøg køres
søndag kl. 9 fra V. Karleby – startrækkefølge: Seedning ud fra resultatlisten i 2007
Pokalkørsel: tirsdag aften på 18 km.-ruten OK
Klubmesterskaber 2008: køres tirsdage aftener kl. 18.
Klubmesterskab linjeløb i Ravnsby Bakker: Køres efter samme regler som i 2007.
Klubmesterskab i enkeltstart:
Herrer – licensryttere og motionister - 18 år(i kalenderåret) og opefter kører 50 km.
enkeltstart (vendepunkt i Reersnæs) om et sæt medaljer.
Herrer – motionister – 18 år(i kalenderåret) og opefter kører 30 km. enkeltstart
(vendepunkt i Birket) om et sæt medaljer
Damer kører 30 km. enkeltstart om et sæt medaljer
HVEM SÆTTER PILE OG SKILTE OP TIL PROLOGEN???
Sommercup: køres søndage kl. 10. Etaper og datoer ses på kalenderen.
Sommercup 2008 er åben for ryttere fra LFCK og Ventilen mod startgebyr på 20 kr.
Ryttere fra NCC står for skiltning.
Herrerne kører i *2 grupper: gruppe 1 for licensryttere og hurtige motionister og gruppe
2 for motionister. *køres som forsøg i 2008 og evalueres på ryttermødet 2009.
Etaper/arrangementer med start og mål i Vester Karleby og opløb på Nakskovvej
bibeholdes.
Bestyrelsen vurderer, ved hvilke arrangementer folk fra Politikompagniet skal anmodes om
at regulere trafikken. Pris 100 kr. pr. mand pr. gang.
MTB cup 2007 – 2008: evaluering ( etapen 16. febr. 2008 ikke afviklet) en succes med
mange deltagere.
Fællestræning fra Møllemarkskolen – sæsonstart søndag den 30. marts 2008 kl. 09.30.
*Tirsdag og torsdag kl. 18 med holdkaptajner i blå, grøn, gul og rød gruppe.
Lørdag kl. 13 og søndag kl. 09.30 uden holdkaptajner.
Holdkaptajner i 2008:
- rød gruppe: Kim Schou og Poul Rasmussen
- gul gruppe: ???
- grøn gruppe: Karin Nielsen – Jan Cebola spørges?
- blå gruppe: ??? er den gruppe , hvor det er (mest) påkrævet, at der er en
holdkaptajn hver gang, da det er i den gruppe, nye og uøvede ryttere skal modtages
godt og læres op!!
Aftentræning uge 14 og 15 kl. 17.30
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Licenser 2008:
Rytterlicens (171-08 – 31/12-08) til konkurrenceløb – pt. har 12 ryttere løst licens
Tilmelding til løb til Anny – efterfølgende referat til avisen skrives af Anny
Deltagelse i træningslejre og løb i udlandet meddeles DCUs kontor via Anny.
Motionslicens (1. apr. 2008 – 31. marts 2009) pris 225 kr. incl. forsikring og 4 blade
Tillæg klippekort giver adgang til at køre 5 cykelløb. M-licens bestilles hos Anny.
Klubtur til Grejsdalsløbet den 11. maj 08 (pinsedag) og Fyen Rundt den 10. august 08.
Arrangør Kim Schou
Tilskud til klubture: i Danmark uden for Lolland og Falster: 75 kr. – udenlandsture: 150 kr.
Klubtøj: klubtøjet forhandles fra 1. febr. 08 af Storgaard Cykler.
Cykelbukser: NCC har søgt og fået tilladelse til , at licensryttere og klubbens øvrige
ryttere må køre i klubbukser eller sorte bukser efter eget valg med de nuværende
sponsortryk. Du hører nærmere mht. bestilling.
Kontingent: rettidig indbetaling 31. jan. 2008 – bedes indbetalt snarest
e-mailadresse – husk at meddele oprettelse eller ændring til Kim S. eller Anny
NCCs hjemmeside: husk at holde dig informeret vedr. NCC via hjemmesiden
Cykel-Motion Danmark: husk at hente bestilte blade 1. febr. – 1. maj – 1. sept. og 1. dec.
Hjælpere til åbent løb 12. april 2008 – Lollandsløbet 17. august 2008 – klubarrangementer
Deltagelse i Tour de Pedal fra 1. april – 30. september 2008. Nakskov blev Årets Cykelby i
2007!
Efter ryttermødet viser Arne Larsen billeder fra ”Coast to Coast” og fortæller om turen.
Venlig hilsen Anny
Dine notater: Torben Szymula arbejder på at arrangere ”vinsmagning” for klubbens
medlemmer fredag den 7. marts 2008 på Lienlund – du hører nærmere.
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