Årets præstation 2019
Nikolai Hansen
Nikolai er stort set kun nomineret for at vinde H12 solo 2019.
Det er ubeskriveligt stærkt at vinde H12 og så 2 år i træk. Det
har kostet en målrettet og dedikeret indsats for at det også
kunne lykkes 2. gang. Han stod super skarp ved målstregen,
holdt på, traf de rigtige beslutninger, og kroppen og materiellet
holdt til mål. Han kørte desuden et flot Silkeborg –Århus løb
ugen efter, som også er vildt så hurtigt efter og blev nr. 2 efter
et MTB talent,som var stukket af langt ude fra (KageLars som
også med denne gruppe hjem). Så har vi næsten ikke set ham
siden, men håber, at han kan finde motivationen og finde en
indsats, der passer til det liv, som han ønsker sig ved siden af
.cyklingen.

Liv Oxbøll Andersen
Liv er stadig et af SMTBs store talenter. Hun har været en tur
på efterskole 17/18 med fokus på MTB og i løbet af året har
hun fortsat deltaget i diverse løb og bla. vundet DGI cup i
damerækken.
Hun smiler godt nok på billedet, men når træningen og løbene
starter så kan man blive helt bange for så er hun maksimal
fokuseret og målrettet. Spændende hvad Liv beslutter sig til
omkring cykelsporten, for der er et stort potentiale.

Morten Christensen
Vi kan heller ikke i år komme udenom at nominere
Morten. Det er svært at finde ord på den dedikation og
talent som Morten har til cykelsporten. Han kører fra de
fleste uanset hvilken cykeldisciplin, der vælges, og er en
meget komplet cykelrytter. Han gennemfører det, som
han stiller op i, der er ingen undskyldninger eller dårlig
stemning. Hvis han selv skulle få en defekt og ikke har
muligheden for podiet, så hjælper han gerne andre med at
lykkes med deres mål. Han er bare en guttermand, en god
kammerat, og magen til sportsmand og rollemodel skal der
ledes længe efter.
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