NCC ryttermøde onsdag den 7. februar 2007 kl. 19 i aulaen på Møllemarkskolen.
DAGSORDEN/REFERAT:
Klubmesterskaber* og pokalkørsel tirsdage aftener - OK
Sommerens arrangementer: 10 og 20 km. rekordforsøg tirsdag OK – 1000 m. tirsdag 12/6-07 kl. 19. på
Højevej m. start omkr. stoppestedet og mål omkr. ”Ny Dag” startrækkef.: lodtrækning
Sommercup / etaper** søndage kl. 10 - OK
*Klubmesterskaber – regler og distancer: som prøvekørt i 2006
**Sommercup: regler og etaper * hvem sætter pile og skilte op til prologen?????
regelændring vedr. hjælpere: ”har en rytter ikke været hjælper, fratrækkes 8 point fra det samlede resultat”
slettes. Ny regel: efter prologen* sættes 4 hjælpere på hver etape indtil sommerferien. Kan man ikke være
hjælper, sørger man selv for at bytte og meddele det til bestyrelsen(Anny). Antallet af hjælpere afhænger af
etapen – kontroller og vendepunkter. Der gives 3 point til hjælperne. Nye hold sættes efter pointløb 3/6-07.
Etaper 2007: prolog 15/4-07 - linjeløb i Vesterborg 22/4-07 - stjerneløb 6/5-07 - pointløb *3/6-07 linjeløb på 18 km-ruten 2/9-07 - linjeløb i Vestenskov 9/9-07 – es Langø 16/9-07 - 1 time + 1omg. 23/907.
*der gives point til de tre første (3 – 2 – 1) på hver anden omgang på Asserstrupbakken og på sidste omgang
8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 til alle, der gennemfører.
Fællestræning – holdkaptajner:
Der køres i rød, gul, grøn og blå gruppe efter de retningslinjer, holdkaptajnerne fastsatte på mødet i marts
2006.
Holdkaptajner 2007: rød gruppe: Poul Rasmussen og Kim Schou - gul gruppe: Benny Christensen og Jens
Trentemøller - grøn gruppe: Anne Nicolaisen og Karin Nielsen - blå gruppe: Jørgen Fog Larsen og Torben
Rosengaard.
Træningstur til Møn: Jørgen Fog Larsen kommer med indlæg i klubbladet om ”træningsture med socialt
samvær”.

Licenser:

Motionslicens: gælder fra ¼-07 til 31/3-08 + evt. klippekort: Kim S.
Løb i udlandet – mange kræver M-licens
Rytterlicens: gælder fra 1/1-07 til 31/12-07 Anny
Tilmelding til løb til Anny - efterfølgende referat til avisen: Anny
Løb i udlandet meddeles til DCUs kontor via Anny

Hvem arrangerer fælleskørsel til hvilke motionsløb: Kim Schou kommer med et oplæg
Motionsløb : Regler for tilskud til motionsløb: uændret
Kontingent: pt. har de fleste betalt – e-mailadresse: husk at meddele oprettelse/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 hos Storgaard 1. febr. – 1. maj – 1. sept. og 1. dec. 2007.
HJÆLPERE til åbent løb – sommercup (er aftalt) – klubarrangementer – LF Mesterskab: dato: tirsdag den
14/8-07 kl. 18 i Bakkerne
Sæsonstart: søndag den 25. marts 2007 kl. 09.30 fra Møllemarkskolen
Aftentræning uge 13 og 14 kl. 17.30 fra Møllemarkskolen
Referatet tilrettet på bestyrelsesmødet - Anny

