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När vi summerar säsongen 2017 betyder det att hela 14 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). 

 

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

Tävlingsåret 2017 har klubbens cyklister, från nybörjare till elitklass, varit representerade i 

totalt 76 olika tävlingar (LVG 34 och MTB 42), varav 4 st etapplopp (3 Lvg + 1 MTB), 

vilket betyder att UCK-cyklister funnits på startlinjen på 88 etapper (fördelat på lika många, 

44 st, LVG och MTB), 

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 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 
 

 
Först skulle som vanligt motionsloppet på landsväg, Dalslandsrundan, köras söndagen den 

14 maj, och som nu skulle körts för 12:e gången efter nyuppstarten 2005, men liksom 2016 

(då på grund av vägarbete) fick även Dalslandsrundan inställas 2017 men nu pga vägbelägg- 

ningsarbeten. 2016 avgjordes ändå Dalslandsrundan men med ett annorlunda upplägg, vilket 

inte kunde ske under 2017. 

 

Västra Götalandsregionen hade under 2016 påbörjat en hälsobefrämjande kampanj för sina 

anställda och i denna skulle ingå ett cykellopp (Regionsklassikern) där Dalslandsrundan fanns 

med bland ett av alternativen, som också valdes. Sett från Uddevalla Cykelklubbs sida som 

mycket positivt så drogs planeringen, med vår ordförande Arjan Vosselman i spetsen, igång 

för att kunna genomföra Dalslandsrundan men med kortare distans. Utfallet blev mycket 

positivt mottaget av de deltagande och förhoppningsvis kommer det att bli en fortsättning på 

samarbetet 2018, då loppet är tänkt att arrangeras söndagen den 13 maj. 

 

Tisdagen den 6 juni gick Herrestadsfjällsloppet av stapeln, MTB-loppet som gick för 20:e 

gången där både tävlingscyklister och motionärer startar tillsammans. 118 cyklister kom till 

start uppe vid Fridhem, en ökning med hela 55 st från 2016 och inte långt från rekordåret 

2013 då 125 cyklister kom till start. Åren 2014 och 2015 hade 81 resp. 52 startande. 

2012 stod 66 cyklister på startlinjen. Alltså stor variation på antalet deltagande. 

 

Sommaren 2017 den 15 Juli gick den andra utgåvan av Uddevalla MTB av stapeln som kallas 

SWIX Uddevalla MTB nuförtiden genom ett  3- årigt titelsponsoravtal med detta Norska bolag.  

Swix Uddevalla MTB är ett motionslopp för mountainbike på 68 km som i år utökades med en kor-

tare bana på 34km (Swix Uddevalla MTB 34). Båda arrangemang med start och mål vid 

Glimmingen motorstadium fick 1044 stycken anmälda vilket får anses vara en lyckat ökning från 

fjolårets 682 anmälda. 

Även ett kortare barn/ungdomslopp anordnades innan starten av den 68 och 34km långa loppen. 

Loppet anordnas av Uddevalla IS, BMK Uddevalla och Uddevalla CK. 

http://www.uddevallack.se/
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SWIX Uddevalla MTB genomfördes i strålande sol och med översvallande positiva omdömen av delta-

gare, partners och publik.  

Ett After Bike för funktionärs och deltagare genomfördes efter loppet på Hotel Carlia.  

De tre medlemsföreningarna har bidragit med närmare 150 funktionärer. En grov uppskattning är att 

minst 3500 timmars ideellt arbete har lagts ner under året av organisationsgrupens medlemmar och 

funktionärer. Det blir ett nytt lopp den 14 Juli 2018! 

 

Utöver dessa lopp stod UCK för arrangörsskapet av MTB-DM. 

Landsvägtävlingen UCK-Cupen har även 2017 arrangerats och avgjorts under säsongen 

med totalt nio deltävlingar. 

 

Under 2017 har den arbetsgrupp som ansvarar för upprättandet av en Spårcentral vid Bjursjön 

genomfört ett omfattande arbete som innebär att ett flertal stigsegment är färdigställda och det är 

förberett för ytterligare. Detta arbete innebär att tillgängligheten till bra stigar ökar vilket är en stor 

tillgång för klubbens medlemmar, underlättar vid genomförandet av klubbträningar och innebär fin 

reklam för klubbens verksamhet vilket kan locka nya medlemmar.  

 

Viktigast är dock att antalet barn på klubbens träningar har ökat och att flera har testat på att tävla. 

Den glädje som sprids av de som varit iväg och kört ett race kommer sannolikt att fortsätta att 

smitta av sig. Flera nya ledare på barn-och ungdomssidan har varit en förutsättning för att hålla ihop 

verksamheten. Ytterligare krafter med ledaruppdrag är ett behov inför 2018. Vinterträningen för 

barn- och ungdomar har i år på ett mycket fint och bra sätt organiserats av Marcus Kjelldal, 

Pontus Olsson och Sara Olsson. Uppslutningen på dessa pass har varit stora och i blandade åldrar, 

fantastiskt för det yngre att få träna tillsammans med de äldre.  

 

 

                                                        Våra cyklister 
 

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

utomlands. 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. 

 

(4X) 

Felix Beckeman, klubbens internationella Elitåkare i 4-cross, har under året som gått kört 

oerhört starkt och erövrade världsmästartiteln i 4-cross samt kammade hem andraplatsen 

totalt i 2017-års 4xPro Tour World Series. Han har därmed uppmärksammats inte bara lokalt och 

runt om i Sverige utan i Europa och hela världen. Vilken prestation han har utfört! 

Felix blev även vald till Årets cyklist (8-gången!) i Bohuslän-Dal. 

Han är även en av dom som nominerats till Årets cyklist av Svenska Cykelförbundet. 

 

(MTB/CX) 

David Kangas, vår Elitcyklist i MTB, har även under 2017 tagit flera framskjutna 

placeringar, bl.a. fyra 1:a platser och som kröntes med 2:a platsen totalt i Sverigecupen 

(SWE-Cup) samt blev totalsegrare i Västgötacupens Elitklass. 

 

På barn-och ungdomssidan i år varit fler än vanligt som har varit ute och kört tävlingar, främst 

Västgötacupens deltävlingar. Det har varit ett fantastiskt roligt år på det sättet, i nästan varje lopp 

under en tävlingsdag har det funnits UCK:are att heja fram. 

 

http://www.scf.se/


Det har varit god sammanhållning bland klubbens cyklister och alla som har varit med har känt 

klubbkänslan stärkas under året. Det har också blivit en hel del fina resultat där tex Amanda 

Zachariasson varit flitig på prispallen med bland annat 5 förstaplatser i MTB och totalseger i 

Västgötacupen, en mycket fin prestation.  

Inom Cyclocross har på samma sätt Oscar Lind varit dominerande i sin åldersgrupp med 7 

förstaplatser och totalseger i CX-pokalen, den största nationella cyclocrosscupen.  

På SM i Cyclocross blev det för hans del en 2:a plats. Både Amanda och Oscar deltog i Ungdoms-

EM i MTB i Graz på sensommaren. Tävlingen innehöll 5 tuffa deltävlingar och Amanda slutade 

som 53:a av 80 deltagare och Oscar som 45:a av 154 tävlande, båda yngst i sina klasser vilket 

bådar gott inför framtiden. 

 

 

Utöver de ovan nämnda har även följande ungdomar deltagit i tävlingar runtom i landet. 

Kevin Törnblad, syskonen Klara &Ludvig Lind, Oskar Revelj, Elliot Karlsson, syskonen Ludvig 

&Vilgot Larsson, Viktor Assmus, Anton Lindblad, Albin Noord och Melvin Friis samt juniorerna 

Bernard Abrahamsson och Linus Zachariasson varit flitigt i farten. 

 

Bland de äldre som utmärkt sig i flera MTB tävlingar är Fredrik Ferm, Donaldh Andersson, far och 

son Claes och Andreas Nordberg, Peter Sanftleben, Håkan Lykkeberg. Christian Assmus, Magnus 

Eriksson och Linus Netshagen. Vidare har Peter Karlsson, Mathias Lind, Jimmy Edvardsson, 

Mattias Johansson, makarna Elisabeth och Niklas Revelj, Stefan Larsson, Andreas Gabrielsson, 

Pär Noord, Niklas Andersson och Fredrik Wrang ockå varit i farten utanför distriktet. 

 

 

(LVG) 

Landsvägscyklisterna David Boman, Marcus Kjelldahl och Pontus Olsson alla i 

Seniorklassen , har även i år varit i topp vad gäller starter i tävlingar under säsongen, 

nämligen 24, 28 resp. 30 stycken. DM och UCK-Cupen undantagna. 

 

Vid U6-dagars blev David tvåa totalt och med Marcus som 4:a totalt och tillsammans 

med Pontus samt Tobias Ahl, Arjan Vosselman och Alexander Storckenfeldt tog de hem 

lagtävlingen till UCK, Vidare så vann David prologen och Marcus vann både 4:e etappen 

samt tempoetappen på avslutningsdagen. 

 

Stig Andersson Plate (H55) blev guldmedaljör i Masters-Cup landsväg, linje, samt tog 

silver sammanlagt i dito, tempo-linje. 

 

Per Beckeman (H60) tog brons i samma cup på både tempo, linje och sammanlagt. 

Stig blev även klubbens segerrikaste cyklist under säsongen på landsväg. 

 

I UCK-Cupen, långa, 9 deltävlingar, blev Marcus Kjelldahl slutsegrare med 214 poäng 

på 9 starter. Tvåa kom David Boman på 152 poäng (8) och trea Pontus Olsson med 

137 poäng (8). 52 cyklister deltog under säsongen. 

I UCK-Cupen, korta, också 9 deltävlingar segrade Linnéa Vosselman på 147 poäng (6) 

före två flickor från CK Wänershof. 4 st deltog. 

I UCK-Cupen, Mini, 9 deltävlingar segrade Gustav Nystrand i en hård kamp med 

Tobias Sällström, 141 resp. 139 poäng. Båda med 6 starter vardera. Totalt deltog 11 

cyklister.  

 

Utöver de ovan nämnda har även följande cyklister deltagit på landsvägs tävlingar runtom i landet: 

Ungdomarna Christophe och Liam van der Meer och Joel Sällström samt bland 

de äldre Anders Palmqvist, Linus Netshagen. Mikael Nystrand och Gisle Eik. 



 

Segrare i DM från UCK: 

 

Lvg. Tempo: Seniorer David Boman, H50 Per Beckeman och P nybörjare Theo Sällström. 

 

MTB XCO: Seniorer David Kangas, H30 Peter Karlsson, H50 Stig Andersson Plate, 

F15-16 Amanda Zachariasson, P15-16 Oscar Lind, P13-14 Vilgot Larsson, P10-12 Elliot 

Karlsson, F nybörjare Klara Lind och P nybörjare Anton Ekström. 

 

 

Andra cyklister från UCK, som deltagit mer lokalt såsom i UCK-Cupen och Herrestadsfjälls- 

loppet är; Magnus Ekwall, Maths Karlsson, Jesper Johansson, Jerry Karlsson, Georg Högberg, 

Jörgen Fäldt, Kenneth Gustavsson, Jan-Ove Holmberg, Erik Björkegren, David Lindeskär, 

Niklas och Stefan Pettersson, Rickard Quist, Niklas Kniplén, Fredrik Lindblad, Alf Engkvist, 

Per-Erik Andersson, Bosse Olofsson, Tony Petersson, Aymen Abdurhman, Jukka Kangas, 

DanielOlsson, Robert Granberg, Björn Nysten, Kalle Enoch, Ingvar Kåberg, Eva Gabrielsson, 

Anders Lindén, Jonas Patriksson, Henrik Bohr, Anders Björk, Mattias Kvarnström, Anders 

Linderoth, Robin Dahl, Daniel Alfredsson m.fl. 

 

 

             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 förening, som annonsörer eller som sponsorer.  

Vi vill speciellt rikta detta till:  
Sälla Transport, Rörpulsen AB, Raysbilservice, Graniten AB, Olympus,  

Jernberg’s Plåtslageri, Collector Inkasso, Brandt Bil, Cykelhuset, Aktivitus AB, Dahlmans 

Kylteknik, Tekberg’s bygg, Byggpartner Väst, Länsförsäkringar, Stensvall Elteknik, 

Dramsvik Gräv, Specialhåltagning AB, PEAB, H-fönster, Autoexperten och Swedbank. 

 

Vi adresserar ockå ett mycket stort och hjärtligt Tack till alla våra underbara funktio- 

närer, 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 2018 och hoppas och tror på fortsatta 

fina prestationer och lyckade arrangemang. 

 

Vi önskar också att alla hjälps åt i gemensam positiv anda att göra 2018 till ett fram- 

gångs- och glädjerikt år. 

 

 

 

      Uddevalla i februari 2018 
 

           Uddevalla Cykelklubb / Styrelsen 


