NCC ryttermøde onsdag den 2. februar 2011 kl. 19 i Falckvænget nr. 1
Traktement: øl/vand og snacks

DAGSORDEN /REFERAT:
Diplomer, medaljer og pokaler, der ikke blev overrakt ved generalforsamlingen 2010,
overrækkes.
Orientering fra forsikringsudvalget ( John Heyn, Jens Trentemøller og Kurt Nicolaisen) ved
John Heyn. Adresser til de tre eksempler, John omtalte, bliver bragt i klubbladet marts
2011. De omtalte forsikringer er kasko-forsikring (forsikring, der dækker transportmiddel
men ikke fører, passagerer eller last) af cyklen/cyklerne.
Konklusion: det er op til hver enkelt rytter at have tegnet de nødvendige forsikringer.
Når vi vælger at deltage i cykeltræningen / klubkonkurrencerne, er det med accept af egen
risiko.

Sommerens arrangementer: datoer & tidspunkter – se kalenderen for 2011.
Sæsonstart og træningstider: sæsonstart søndag den 27. marts 2011 kl. 09.30 fra
Møllemarkskolen. Sæsonstarten omtales i dagspressen , annonce i Extra Posten samt via
plakater.
- Holdkaptajner *blå gruppe: Anny – grøn gruppe: Kiehn Chr. og en person mere – gul
gruppe ??? og rød gruppe: Kim Schou og John Zajak.
*tak til holdkaptajnerne Mette Johansson, Jens Trentemøller, Benny Christensen, der
har valgt at takke nej i 2011.
 Rekordforsøg: 1.000 m. (Højevej) – 10 km. – 20 km. – 100 km.
- start/mål V. Karleby v. busstoppestedet) OK – HJÆLPERE til VENDEPUNKTER
- Køres tirsdag aften OK – 100 km. søndag formiddag kl. 9 OK
 Pokalkørsel – startsted på ASSERSTRUPBAKKEN(vedtaget) - HJÆLPERE til at sætte
skilte op.
 Klubmesterskaber: ss i Bakkerne – es fra V. Karleby v. busstoppestedet
Hvem(senior, junior, ungdom) kan køre om klubmesterskabet?
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. Klubmesterskaberne er KUN for klubbens medlemmer.
- HJÆLPERE til at sætte skilte op (ss) og være vendepunkt (es)
 LF Mesterskab ss
- Første start kl. 18
- rute: 6,2 km.-ruten i Bakkerne med start & mål på Kragenæsvej
- HJÆLPERE til at sætte skilte på ruten
 Sommercup 2011
- Etaper: prolog – Vesterborg – pointløb – ES Langø – 18 km-ruten – Vestenskov –
1 time + 1 omg. OK
- Ruter: pointløb og 18 km. start & mål på ASSERSTRUPBAKKEN - OK
- Start/mål: prolog og 1 time + 1 omg. start & mål i V. Karleby v. busstoppestedet - OK


-



















Regler: gruppeinddelig- udvalg: Marianne Schou, Leif Møller Jensen, Michael Clausen og
Johnny Jørgensen fra bestyrelsen.
- op- og nedrykning – se forslag fra Kim W. Der køres efter reglerne fra 2010 uden opog nedrykning.
- Brunch hos Claus & Kristina efter prologen for ”20-kronerne” indbetalt i 2010 - OK
eller skal pengene betales tilbage til rytterne?
- Deltagerbetaling i 2011 – 20 kr.
MTB-cup
- Forslag til MTB-cup 2012: MTB-ruten i Maribo bliver en pointgivende etape i 2012 - OK
Stjerneløb – startsted på Asserstrupbakken med nye ruter OK – Johnny & Anny laver nye
ruter - OK
Klubture – Grejsdalsløbet 15. maj og Fyen Rundt 14. august 2011 – Kim Schou og Benny
Christensen - OK
NCCs åbne løb 18. juni 2011 – DM i es for Veteraner og es for B&U
HJÆLPERMØDE i forbindelse med åbent løb og Lollandsløbet – Indbydelse med dato
følger
Lollandsløbet 21. august 2011
After Lollandsløbet – køres lørdag den 27. august 2011
Diplomkørsel til Danmarksdiplom: landsdækkende motionsenkeltstart på 30 km. med
start & mål i V. Karleby HJÆLPERE til vendepunkt og tidtagning
Licenser: Rytter- og Motionslicens samt medlemskort for motionister – bestilles hos Anny
Orientering fra forsikringsudvalget – John Heyn – flyttet frem som første punkt
Orientering om klubtøj fra 2011- visuel tegning af klubtrøje i det nye design blev vist.
Efterfølgende skal der findes sponsor/sponsorer, hvorefter design og sponsortryk skal
sendes til godkendelse i DCU. Efterfølgende kan produktionen sættes i gang. Der søges
evt. om dispensation til at licensrytterne i en periode kan køre løb i de nuværende trøjer.
Orientering om klubblad og hjemmeside – Kim Schou. Der laves en særskilt folder om
sommercuppen. Denne folder lægges i klubbladet og kan efterfølgende deles ud til nye
ryttere.
Cykel-Motion Danmark 2011 – Peter K.
E-mail-adresse – husk at sende ændring til Jan Johansson eller Anny
Kontingentindbetaling – senest 31. jan. 2011

DIT PUNKT – DINE NOTATER:
- Sebastians mor – Heidi Poulsen – spurgte om træning af drengerytterne i NCC: pt. er
der ikke en træner til at køre med de store drenge. Sebastian træner sammen med
rytterne, der mødes kl. 17.
For referat – Joachim Heyn og Anny Hansen

Bilag tilsendt på e-mail:
- Kalender 1 og 2
- Medlemskort for motionister
- Forsikring – John Heyn
- Point sommercup – op- og nedrykning – Kim W.
- Dagsorden
Jeg håber, du kommer til ryttermødet, så vi i fællesskab kan planlægge sæsonen 2011.
Hilsen Anny

** klubmesterskaber i NCC:
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.
Ændringsforslag: aldersgrænsen sættes ned, så ryttere på 15 – 16 og 17 år kan køre om
mesterskaberne
Spørgsmål:
Kan ”inviterede” ryttere fra andre klubber deltage i NCCs klubmesterskaber eller er NCCs
klubmesterskaber KUN for NCC-ere?

