Bestyrelsens beretning 2021
Efter et år i 2020 med meget spredte aktiviteter og uden en generalforsamling i foråret 2021, har
2021 trods alt været lidt mere ”som det plejer”.

Standerhejsning
Året startede med standerhejsning ganske som det plejer. Det var pissevådt og koldt. Der
var vel omkring 20 m/k der trodsede kulden og satte afsted med en sneakers i
baglommen. Det blev til den korte tur – undtagen for én (idiot ) der kørte den lange.
Pga. af corona var der heldigvis ikke planlagt noget bagefter, så alle kørte direkte hjem i
varmt bad.
Men sæsonen var i gang, og det blev til mange fine turer derefter, i noget bedre vejr.

Aktiviteter i klubben
Aktivitetsudvalget har som sædvanlig lagt sig i selen for at lave en række forskellige
arrangementer.
Der har været 3 Lang lørdag, i maj, juni og august med mad og drikke i topklasse. Lang
lørdag har fokus på det sociale og ikke på race. Der var godt med deltagere til alle ture.
Helt nøjagtigt 43 tilsammen på de 3 turer.
Der har i 2021også været tur med Bodenhoff fra Skagen til Frederikshavn, hvor
overskuddet går til Børnecancer fonden. Der ar 10-12 nbc´er med i et felt på omkring 20
rytterne og turen foregik i meget roligt tempo. Der var som sædvanlig god forplejning
undervejs.
Samme dag som Bodenhoff var der andre nbc´er der var i gang med BørneTour i
Rådhusparken. Et fantastik samarbejde med DCU for at sætte fokus på Tour de France
der kommer til DK i 2022 og for at tiltrække børn og unge til cykelsporten. Eventen blev
betalt af Frederikshavn Kommune.
I samme ombæring har vi forsøgt at sætte fokus på tiltrækning af ungdomsryttere til
klubben. Der er bl.a. indkøbt 5 racercykler til udlån – de er købt for 30.000 kr. som vi har
fået bevilliget fra en pulje i DGI.
Derudover er Mads startet op med at tilbyde ungdomstræning foreløbig onsdag
eftermiddag. Stor tak til Mads for det.
I 2022 får vi forhåbentlig BørneTouren til byen igen og Mads fortsætter med et hold
ungdomsryttere.
Standerstrygning har der selvfølgelig også været inden vintertræningen satte i gang. Den
blev holdt i FFK hallen, med stor hjælp fra aktivitetsudvalget. I det hele taget vil vi gerne,
sige en stor tak til aktivitetsudvalget, der igen i 2021 har gjort en stor indsats. Keld,
Carlsen og Poul Erik. Og som sædvanlig med stor hjælp fra Kelds kone, når det gjaldt en
hjælpende hånd i køkkenet, eller de hjemmebagte kager.

Der sker også meget i klubben, selv om det egentlig lige nu er uden for sæsonen. En del
medlemmer kører på Bcool el Swift, andre går til Spinning hos Henrik Holmberg, eller
spinner selv om formiddagen i FFK, og både kaffeholdet og tirsdag/torsdags aftenholdet er
blevet på landevejen. Mtb- og gravel tur er det også blevet til i weekenderne.
Rødspætteløb
Til Rødspætteløbet 2021 gik tidstagningen over al forventning. Vi havde hyret DCU denne
gang og det gik som det skulle. De er derfor allerede booket til løbet i 2022. Efter
omstændighederne med corona-restriktioner og tvivl om, om folk ”turde” møde op, så gik
det faktisk rigtig godt. Der var omkring 170 deltagere og gav et overskud på 22.367 kr.
Overskuddet skyldes bl.a. at vi ikke måtte servere noget til arrangementet. Ingen depot,
ingen pølser og ingen drikkelse. Kun en vandhane, hvor man selv kunne tanke. Lidt
kedeligt, men også super nemt for os, som står med arrangementet. Men det virkede til, at
folk bare var glade for, at komme ud og køre lidt race.
Tak til jer der gav en hånd med både før, under og efter løbet. Det er en god klat penge at
få i klubkassen, det gør at vi bl.a. kan få billigt tøj og god forplejning, når vi er på tur.

Klubmester
1. Laurits Thorning Jakobsen
2. Jacob Pedersen
3. Dan Kobberup

Tilskud til løb
Der er i år givet tilskud til løb rundt omkring. De blev dog ikke alle afholdt.







Sommercup
Jyske Ås
Nordjylland Rundt
Markedsløbet
Holdløbet
Bodenhoff

Det har gjort, at mange har deltaget, og at vi har været til at få øje på i feltet med vores
nye tøj. Det er dejligt og altid smadder hyggeligt.
Specielt til Markedsløbet var der stor opbakning, hvor vi rendte med begge 1. pladser.
Thomas Olsen på den lange og Dan Kobberup på den korte rute.

Derudover har vi ikke styr på de mange sikkert fine placeringer til de forskellige løb – ud
over et mere, som vi selvfølgelig kan huske:
Holdløb Gistrup – 3 deltagende hold
1. plads til holdet ”De gamle”, for 4. år i træk.
Derudover en 4. plads og en 12. plads ud af 17 hold fra det Nordjyske. Flot at vi kan stille
3 hold. I 2022 kan målet være, at få 2 hold på podiet. Vi bliver jo ældre og ældre….
Udvalg
Der er forskellige udvalg i klubben. Aktiviteterne i klubben afspejler, om der er mange til at
tage et ansvar på sig. Ingen folk ingen arrangementer. Så er der noget I mangler, er al
hjælp altid velkommen.
Vi håber, at vi igen i 2022 kan få nogle af jer til at engagerer jer i et af udvalgene.
Sædvanen tro, er der sikkert ikke mange der melder sig her på generalforsamlingen, men
er der noget man i løbet af året har lyst til at byde ind med, så kan man altid melde sig hos
en fra bestyrelsen.

Med ønske om et godt 2022 i NBC regi – Hilsen bestyrelsen

