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Årets motionist er en stor mand på mange måder.  

Det kan jo betyde i fysikken, men det kan jo også være fordi, 

man kan rumme mange ting, og være klar til at stille sig til 

rådighed for andre.  

Nogen gange når jeg ser de her store mænd på deres cykler i 

trikot, så tænker jeg tit – tja – med de gør det sgu ☺. Og 

hatten af for det. Det kan være op ad bakke på mange 

måder, og der skal stor viljestyrke til for at komme i gang. Det 

har vores motionist for 2018. Han har så stort et 

arrangement, at han også får andre med. 

Jeg husker for et par år siden, da han startede, vi skulle fra 

Vrangbækvej op ad Ravntoftvej til Øksnebjerg. Den kan være 

hård for de fleste – men for vores gode mand her, så så det 

nærmest ud til at han skulle dø. Men han tog det i højt 

humør og kløede på og blev faktisk rigtig god hen over 

sæsonen. 

Så var der vist noget bøvl med en hofte et stykke tid, så det blev ikke til så meget. Men så her i 2018 skulle det være 

igen. I starten af sæsonen stod han der to gange om ugen. Tirsdag og lørdag tror jeg det var. Og han ville gerne have 

andre med på sit hold. Et hold for dem, der ikke lige havde fået kørt vinteren over. Et hold for dem, der ikke ville køre 

så langt og heller ikke så hurtigt. Et hold, hvor alle der havde lyst, til at komme i gang, kunne være med. Ja det var 

lige før, at folk der ville køre på en almindelig cykel kunne være dukket op, og de havde fået en invitation til at køre 

med. Se det er klubånd, når det er bedst. 

Hen over sommeren var der vist lidt vrøvl med den hofte igen, og de andre på holdet skrantede vist også lidt. Så vi 

ved faktisk ikke helt hvor holdet blev af. Det sidste vi så, var chefen for holdet på en skinnecykel et eller andet sted i 

Vendsyssel.  

Men vi håber, at holdet for alle der ikke helt er klar til de andre hold, bliver til noget igen til foråret. Vi håber meget 

at hold 4 har mod på at fortsætte. Og at ankermanden på holdet kommer op på cyklen igen.  

Carsten Linkhusen vil du komme herop og modtage pokalen som året motionist.  

Du er på mange måde en stor mand ☺ 

 

På vegne af NBC – bestyrelse, formand Hanne Lauritsen 


