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När vi summerar säsongen 2021 betyder det att hela 18 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). 
 
Även 2021 präglades av Coronapandemin och dess konsekvenser och vi behövde fortsatt anpassa oss 

till de olika restriktioner som fanns under året.  

Genom att hålla nere gruppstorlekarna och hålla isär våra samlingsplatser så kunde vi dock fortsätta 

vår träningsverksamhet i princip som vanligt såväl på vägen som i skogen. 

 

Vi började året med ett digitalt årsmöte där vi bl.a tackade av 2 av klubbens största stöttepelare. 

Vår ”allt i allo” administratör/kanslist Nils Erik Strömberg och kassörskan Christina Jakobsson. 

 

Vi välkomnade Jessica Stigebrandt som ny kassör samt Jenny Helmbro som ledamot. 

 

Styrelsen för 2021: 

 

Ordförande Arjan Vosselman 

Sekreterare Mathias Lind 

Kassör Jessica Niklasson 

Ledamot Joakim Ahl 

Ledamot Karolina Hansson 

Ledamot Jenny Helmbro 

Ledamot Pontus Olsson 

Suppleant Jesper Ferm 

Suppleant Fredrik Karlberg 

Utöver en hel del arbets samt grenspecifika möten har styrelsen genomfört 7 digitala styrelsemöten 

varav 6 protokollförda och dessa finns att beskåda på vår hemsida. 

Under 2021 har vi bl.a införskaffat en ny fyrhjuling inkl verktyg för att underlätta underhållet av våra 

fina MTB led,  en ny fullutrustad släpkärra för att underlätta och marknadsföra klubben på olika 

tävlingar och arrangemang landet runt. Vi har även uppgraderat tekniken, köpt en ny 

varmvattenberedare och bytt lås i vår träningslokal. 

Utöver våra trogna sponsorer och samarbetspartners har vi inlett nya avtal med följande företag 

under 2021: Biliv, Fritidsforum, AD bildelar, Nordic Kök, Dinspeaker Event & Reklam, Mannes 

Motor, Almander Consult, Christoffer Olsson Transporter, AT Ställningar,  Dalgångens Bygg AB.  

Tack vara er och en hel del ideella insatser har vi en fortsatt stabil ekonomi i klubben trots uteblivna 

intäkter pga pandemin. 

Vi tackar även Thordenstiftelsen, deras bidrag möjliggjorde nämligen finansiering av vår nya 

fyrhjuling, Rosa leden och Stora & Lilla Bä-leden. 

 

 

 

 



Årets Eldsjäl 2021:  

Till årets Eldsjäl utsåg Lars Johansson med följande motivering: 

Lars är mannen bakom våran snygga hemsida inkl. den viktiga aktivitetskalendern. 

Han ligger även bakom all vår teknik på Dagnys och ställer alltid upp om det behövs någon 

uppdatering eller lära ut ”cybercykling” till övriga medlemmar. 

Han tog även tag i Rimnershallen och var en av dem som satte Gravelcykling på kartan inom UCK. 

Sist men inte minst är han ett praktexempel på att det aldrig är försent att byta livsstil och att se den 

ändringen tack vara cyklingen är mäktig att se. 

Stort Tack Lars och trampa på ! 

 

Våra arrangemang: 

Dalslandsrundan; restriktioner satte stopp för dom flesta arrangemang och tävlingar under dom 

första 5 månader och därmed fick vi återigen ställa in detta lopp, som brukas arrangeras i mitten av 

Maj, för andra gången i rad.  

Herrestadsfjälloppet; som alltid körs 1:a tisdagen i Juni ställdes också in men pga dom lättade 

restriktioner från och med 1:a Juni flyttade vi loppet i sista sekund till den 22:de istället. 

Med ett max antal på 150 personer minus funktionärer kom drygt 120 deltagare till start. 

Ett stort Tack till Peter Ferm som återigen ställde upp som tävlingsledare och genomförde detta lopp 

på ett lysande sätt trots kort varsel. 

 

Uddevalla MTB Show i vilket lopp UCK är en av tre arrangerande föreningar genomfördes den 17:de 

Juli med drygt 650 deltagare. Även detta lopp blev ett mycket uppskattat arrangemang som 

genomfördes med kort framförhållning pga rådande pandemi.  

 
Utöver dessa arrangemang har vi, med viss fördröjning, kunnat genomföra UCK-Cup med start den 

8:de Juni. Sammanlagt genomfördes sju deltävlingar i UCKup, fyra linjelopp och tre tempo. En nyhet 

för året var att två av tempoloppen gick på annat underlag än asfalt, ena på grus och det andra på en 

blandning av grus och enkel stig. Detta med en förhoppning om att fler skulle känna sig lockade till 

att delta. 

Resultaten blev som följer:  

Långa 1:a Per Beckeman, 2:a Bo Olofsson och på 3:e Arjan Vosselman 

Korta 1:a Gustav Nystrand 

Mini 1:a Izabella Jansen 

UCK stod även för arrangörskapet av LVG-DM, linje i September med start och mål i Lane-Ryr. 
 

 

 

 

 

 



Våra cyklister: 

Trots en kort säsong och få tävlingar har UCK varit representerade på såväl LVG, MTB, Enduro och CX 

 

Under året har Uddevalla CK vunnit följande 6 SM medaljer:  

 

Landsvägs SM linje, Tierps Motorbana, 13 Juni 

Izabella Jansen F10-12 1:a 

Gustav Nystrand P13-14 1:a 

 

Landsvägs SM Tempo, Lekeryd, 6 Augusti 

Izabella Jansen F10-12 2:a 

Gustav Nystrand P13-14 3:a 

 

MTB SM XCO, Göteborg, 8 Augusti 

Oscar Lind U23 1:a 

 

MTB SM XCM, Trollhättan, 22 Augusti 

Christian Assmus H40 3:a 

 

Oscar Lind som för övrigt gjorde sin världscupdebut med Team Serneke Allebike.  

Oscar som fostrats i UCK, är medlem sedan 7-års åldern och tränar med moderklubben när tillfälle 

ges gjorde sin världscupdebut i U23 med Team Serneke Allebike under 2021. Utan UCI-poäng innebar 

detta startposition bland de sista i startfält på mellan ca 130-150 deltagare i världscupstävlingarna. 

Bra träning på att ta positioner och det blev en 30:e plats i Albstadt, 20:e plats i Nove Mesto och 

något sämre i Lenzerheide och Le Gets. Efter att ha kommit ut på banan bland de sista på VM så 

passerade han över 100 konkurrenter och tog en 32:a plats i Val Di Sole. Nu rankad som ca 35:a i 

världen i U23 så blir den kommande säsongen spännande.  

 

Våra 3 UEIG ungdomar (Amanda,Linnéa & Jesper) tog studenten och blev klara och ”fullfjädrade”. 

Corona satte käppar även i deras hjul såklart men dem har gjort det bästa av situationen tillsammans 

med Eva Gabrielssson. 

Härmed en STOR eloge till Eva som helt ideellt har tagit hand om våra ungdomar i ur och skur! 

Trots alla problem med Covid har hon alltid ställt upp, hittat alternativa vägar och tappade aldrig 

fokus på våra ungdomars utveckling. 

Båda Amanda & Linnéa är militärer just nu och Jesper ingår nu i Team Sweden Cycling Academy. 

 

 

 

 

 

 



Projekt spårcentralen: 

Vår nya led: ”Rosa Stenen” har färdigställts under 2022 med hjälp av våran nya fyrhjuling samt ideella 

krafter från föreningen. Vi har även startat arbetet med två nya leder som kommer att heta Stora och 

Lilla Bä. De kommer få en grön gradering och anses som lättcyklade. De kommer även att 

komplettera den befintliga leden Fårhagen då lederna kommer att korsa varandra på en del ställen.  

Det har även startats upp ett projekt i vår Teknikgrop på Bjursjön där vi ihop med vår 

samarbetspartner Dalgångens Bygg AB kommer att bygga ett antal flyttbara trähinder.  

Vi har ansökt om bygglov för att ställa upp en container som skänkts av Brandt Bil AB i Teknikgropen. 

Tanken med den är att förvara material för underhåll av lederna samt material till 

ungdomsträningarna i MTB. Bygglovet innefattar även ansökan om Trätaket över grillplatsen.  

 

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 också ett mycket stort och hjärtligt Tack till alla våra underbara funktionärer, ledare 

föräldrar och framförallt våra cyklister. Utan Er medverkan skulle vår förening inte nå så stora 
framgångar och resultat som gjorts.  
 
Vi önskar den nya styrelsen LYCKA TILL inför 2022 och hoppas och tror på fortsatta fina 
prestationer och lyckade arrangemang. 
 
Vi önskar också att alla hjälps åt i gemensam positiv anda att göra 2022 till ett framgångs- 
och glädjerikt år. 
 
 
 
 

Uddevalla i februari 2022 
 

Uddevalla Cykelklubb / Styrelsen 

 
 

 


