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När vi summerar säsongen 2020 betyder det att hela 17 säsonger har slutförts sedan 

cykelklubbarna Uddevalla Cykelamatörer (UCA) och Uddevalla Terrängcykelklubb (UTCK) 

den 1 april 2004 blev en förening med det nya namnet Uddevalla Cykelklubb (UCK). 

337 medlemmar var 2020 registrerade i Uddevalla Cykelklubb. 

 

 

Som vanligt kommer vi att göra en liten tillbakablick på det gångna verksamhetsåret. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tävlingsåret 2020 har helt dominerats av viruset Covid-19, som kom till Sverige i början 

på mars och dess spridning i Sverige och övriga Världen och dessutom av den  följande 

pandemin. som för övrigt tyvärr fortgår i skrivande stund (februari 2021). 

Klubbens cyklister från nybörjare till elitklass har varit representerade i totalt 22 olika 

tävlingar (LVG 14, MTB 7 samt Cycelcross 1). 

Utöver ovanstående 22 tävlingar har UCK-cup även i år arrangerats. 

 

Nedan kan ni läsa mer om detta plus andra framgångar hos våra cyklister. 

 

Vi kommer i denna berättelse att lyfta fram några av årets händelser, nämligen 

Arrangemang, Våra cyklister, Årsmöte och Avslutning. 

 

Vår hemsida www.uddevallack.se är också värd ett besök. 

 

Har ni frågor eller synpunkter på något är ni välkomna att sända e-post på 

uddevallack@gmail.com så svarar vi er så fort vi kan. 

 

 

 

 

Arrangemang 

 

 
Dalslandsrundan, motionsloppet på landsväg, som brukar arrangeras i mitten på maj var först 

ut att ställas in. 

Loppet, som startades upp 1970 och som arrangerats sedan dess med uppehåll några år i början 

på 2000-talet 

 

Herrestadsfjällsloppet, motionsloppet på MTB, som arrangeras 1:a tisdagen i juni skulle 

2020 körts för 23:e gången i obruten följd men blev också inställt pga pandemin. 

 

 Uddevalla MTB Show i vilket lopp UCK är en av tre arrangerande föreningar skulle 2020   

körts för 5:e gången. Loppet, med start och mål uppe vid Glimminge motorstadion, hade inför 

årets start gjorts en storsatsning på men tyvärr blev det inget av med detta och inställt, som i 

de övriga två arrangemangen. 

 

 

Utöver dessa arrangemang stod UCK för arrangörsskapet av LVG-DM, linje samt MTB-DM. 

Landsvägstävlingen UCK-Cup har även 2020 arrangerats och avgjorts under säsongen med 

totalt 4 deltävlingar. Ungefär hälften jämfört ett normalt år. 
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            Våra cyklister 
 

 

Våra aktiva cyklister, ledare och föräldrar har sin vana trogen rest land och rike runt, 

Vi har aktiva från de yngsta i nybörjarklasserna till de äldsta i veteranklasserna. 

Resultaten finns att beskåda på Svenska Cykelförbundets hemsida www.scf.se under tävlings- 

kalender sedan idrott-cykel och året samt våra egna tävlingar och lopp även på vår egen sida. 

Vi skall ändå här återge lite av det som hänt under året. 

 

Felix Beckeman, klubbens internationella Elitåkare i 4-cross, tilldelades träningsstipendie 

på hela 40.000 kronor av Thordénstiftelsen. Kravet var att UCK skulle redovisa Felix resultat. 

 

 David Kangas, vår Elitcyklist i MTB är en av cyklisterna som varit i gång även under 2020. 

Han har gjort bra ifrån sig och vid MTB-SM tog han en finfin 14:e plats bland 34 deltagare. 

Erik Holmberg, Elitcyklist på landsväg som inför 2020 skrivit på för UCK fick inte chans 

att visa sina kunskaper pga coronapandemin men vid LVG-SM på tempo visade han vad han 

går för och tog hand om 20:e platsen bland 50 deltagare. 

Erik var en mycket duktig cyklist i ungdomsåren och blev svensk mästare i linjeloppet i P15-16- 

klassen för UCA. Pga studier i Jönköping gick han över till IK Hakaprspojkarna och där om- 

skolade han sig till triathlet, där han har tillhört toppen bland Sveriges Elit i många år. 

Erik är för övrigt son till klubbens f.d. ordförande och aktive cyklist Jan-Ove Holmberg. 

David Boman också han i Elitklassen har också gjort några starter på landsväg under året. 

 

Oscar Lind, i Juniorklassen tävlar för Serneke på MTB samt Cykelcross, där han i sist- 

nämnda blev Guldmedaljör vid SM i Varberg i januari, vilket vi nämnde redan i förra årets 

berättelse. Vid årets SM på MTB i Göteborg tog han ytterligare en Guldmedalj!!! 

Vid EM tog Oscar en hedrande 7:e plats trots strul med cykeln. 

Oscar Lind, som på landsväg tävlar för UCK, körde in på 10:e plats bland 28 deltagare 

vid SM, landsväg, tempo. 

 

Jesper Ferm, också han i Juniorklassen, har under 2020 gjort stora framsteg och visat 

vilken fin spurtförmåga han besitter. Han är en av dom cyklister i klubben som varit mest i 

gång under året. 

Jesper, som satsar på landsvägscykel är liksom Oscar och Amanda 2:a års  junior och går 

därmed 2021 upp en klass till U23/Elit. 

 

Amanda Zachariasson, också i Juniorklassen, som förra året stod för strålande resultat 

fick under 2020 inte visa sin förmåga av förklarliga själ men vid årets MTB-SM i Göte- 

borg visade hon sin klass blev även hon medaljör och tog en fin Bronsplats. 

   

Klubben har ytterligare två juniorer som varit igång under säsongen på MTB, Vilgot 

Larsson samt Arvid Pedersen men dom är 1:a års juniorer och kör därmed ytterligare 

ett år som Juniorer. 

 

Gustav Nystrand som blev dubbel SM-medaljör under 2019 i och med att han vann både 

tempo- och linjeloppet i P11-12-årsklassen vid landsvägs-SM gick under året upp en klass 

och därmed fick han också lite tuffare motstånd.  Gustav skötte sig ändå utmärkt och blev 

5:a och 6:a vid linje resp. tempo SM. I dom övriga  landstävlingar Gustav deltog i under 

säsongen tog han två första platser och blev inte sämre än 4:a i någon av dom. 

http://www.scf.se/


 

Ludvig Larsson, yngre broder till Vilgot har i P13-14-klassen på MTB gjort flera utmärkta 

körningar under året. Bla. tog han en fin 15:e plats bland 28 cyklister vid MTB-SM. 

 

Syskonen Elsa och Elias Augustsson Wändel i klass F11-12 resp. P11-12 har under 

året varit väldigt flitiga och startat i alla MTB-tävlingar, förutom SM som körts under 

året. Elias har verkligen presterat på topp under dessa och blivit 5:a, 7:a, 7:a, resp.10:a 

bland 32, 36, 34 och 40 startande. Även Elsa har legat på den övre halvan i tävlingarna. 

 

Bland de äldre cyklisterna som visat framgångar under säsongen är bl.a. vår nya 

cyklist från Strömstad, Michael Johansson, som knep en fin 9:e plats bland 26 

cyklister vid MTB-SM i H50-klassen. Han skulle även köra årets cycelcross-cup 

men hann bara starta i två deltävlingar när tävlingen avbröts pga pandemin. 

I samma klass körde Magnus Eriksson in på en 19:e plats. 

Christian Assmus i H40-klassen knep en fin 8:e plats bland 30 startande 

 

Förutom ovan nämnda har Arvid Gynäs Pnyb och Izabella Jansen Fnyb deltagit i 

nationella tävlingar under året. Bland de äldre som också deltagit i nationella täv- 

lingar under säsongen är Kenny Gren H30 och Arjan Vosselman H40. 

 

I UCK-Cupen, långa, 4 deltävlingar stod Per Beckeman som slutsegrare en poäng 

före Jesper Ferm. 

I UCK-Cupen, korta, också 4 deltävlingar segrade Gustav Nystrand. 

I UCK-Cupen, Mini, 4 deltävlingar segrade Oliver Emanuelsson från CK Wänershof. 

Totalt deltog 69 cyklister i UCK-Cupens tre olika klasser. 

 

Av övriga cyklister som tävlat i UCK-cupen, DM och KM kan nämnas; Bo Olofsson, Stig 

Plate, Gisle Eik, Pontus Olsson, Tilde Nordström, Emilia Fondin, Nicolina Roos, Anders 

Palmqvist, Stefan Josefsson, Roger Bergqvist, Lars Johansson, Magnus Ekwall, Patrik 

Albertsson, Tommy Wedberg, Felix Vising, Jimmy Edvardsson,Tobias Thorén, Fredrik 

Lindblad, Björn Mogensen, Tommy Blom, Tim Axelsson, Adam Kristiansson, John 

Niklasson, Jenny Helmbro, Henrik Balkander, Maurizio Bonomo och Anders Linderoth. 

Bland de yngre kan nämnas Klara Lind, Ebbe Strandberg, Måns Kamperin, Liam Blomberg, 

Alvin Niklasson, Kevin Johansson Folke, Oskar Hammarskär, Rasmus Skoogh, Johan 

Aldeborg, Hampus Hedlund, Arvid Brandt, Arve Bugge, Elliot Mogensen, Sigge Almander, 

Kevin Sandhede, Sigge Jakobsson, Tindra Flink, Elias Christiansson och Elias Carlsson. 

 

 

 

 

 

Avslutning 

 
 

Vi önskar avsluta denna sammanställning av årets händelser på ett traditionellt sätt, nämligen 

med ett mycket stort och varmt Tack till Er alla som under året bidragit till att stötta vår före- 

ning, som annonsörer eller som sponsorer. Vi vill speciellt rikta detta till: 

Aktivitus, Autoexperten, Byfjorden Finans, Byggpartner AB, Collector Finans, Cykelhuset, 

Dahlmans Kylteknik, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mila Åkeri AB,  NORDIC 

WELLNES, PEAB, Rays Bilservice, Rörpulsen VVS AB, SERNEKE, Specialhåltagning AB,   

Swedbank, Sälla Transport och Zporty Massage. 

 



 

Vi adresserar ockå ett mycket stort och hjärtligt Tack till alla våra underbara funktionärer, ledare, 

föräldrar och framförallt våra cyklister. Utan Er medverkan skulle vårförening inte nå så stora 

framgångar och resultat som gjorts. 

 

Vi önskar den nya styrelsen LYCKA TILL inför 2021 och hoppas och tror på fortsatta fina 

prestationer och lyckade arrangemang. 

 

Vi önskar också att alla hjälps åt i gemensam positiv anda att göra 2021 till ett framgångs- 

och glädjerikt år. 

 

 

Uddevalla i februari 2021 

Uddevalla Cykelklubb / Styrelsen 


