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När vi summerar säsongen 2018 betyder det att hela 15 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 2018 har klubbens cyklister, från nybörjare till elitklass, varit representerade i 

totalt 90 olika tävlingar (LVG 41 och MTB 49), varav 6 st etapplopp (4 Lvg + 2 MTB), 

vilket betyder att UCK-cyklister funnits på startlinjen på 105 etapper (fördelat på 52 st 

LVG och 53 st 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, 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 

 

 
Först ut som vanligt är motionsloppet på landsväg, Dalslandsrundan, som kördes söndagen den 

13 maj för 12:e gången efter nyuppstarten 2005. 2016 fick loppet ställas in pga vägarbete och 2017 

pga vägbeläggningsarbeten. 2016 avgjordes ändå Dalslandsrundan men med ett annorlunda upplägg 

och annan vägsträckning, 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 en variant av rundan men med kortare distans. 

Även inför 2018 års lopp fick vi förfrågningar från regionsanställda om loppets genomförande, 

vilket ju kunde ske och några av dessa ställde också upp. Totalt 146 cyklister kom till start. 

 

Tisdagen den 5 juni gick Herrestadsfjällsloppet av stapeln, MTB-loppet som gick för 21:a 

gången där både tävlingscyklister och motionärer startar tillsammans. 132 cyklister kom till 

start uppe vid Fridhem, vilket är rekord för loppet. 2013 stod 125 cyklister på startlinjen, vilket då 

var rekord. 2017 startade 118 cyklister, vilket var det tredje största att jämföra med åren 2012 

och 2015 då endast 66 resp. 52 cyklister deltog. Stora variationer som synes. 

 

Den 14 juli arrangerades SWIX Uddevalla MTB i vilket lopp UCK är en av tre arrangerande 

föreningar. Loppet gick för 3:a gången med start och mål uppe vid Glimminge motorstadion 

med stort antal deltagare och i riktigt högsommarväder. 

 

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

linje. 

Landsvägstävlingen UCK-Cupen har även 2018 arrangerats och avgjorts under säsongen 

med totalt åtta deltävlingar. 
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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. 

 

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

vanligt kört oerhört starkt och vann totalt i 2018-års 4xPro Tour World Series. Vilken prestation 

han återigen har utfört! Han kom dessutom 2:a i Sv. Cupen på Enduro MTB trots punkteringar. 

 

David Kangas, vår Elitcyklist i MTB, har haft en strulig säsong med skada mitt i densamma 

och därmed inte kunnat prestera som vanligt men i Swix Uddevalla MTB gjorde han en 

strålande körning och kom in som andra man vid målet på Glimminge motorstadion. 

 

Landsvägscyklisterna David Boman, Marcus Kjelldahl, Pontus Olsson och Tobias Ahl, 

alla i Seniorklassen , har även i år varit med i toppen vad gäller starter i tävlingar under 

säsongen, nämligen 25, 25, 24 resp. 26 stycken. DM och UCK-Cupen undantagna. 

Vid U6-dagars blev Marcus tvåa totalt och tillsammans med David, Pontus, Tobias, Erik 

Johansson, Arjan Vosselman och Alexander Storckenfeldt tog de hem lagtävlingen till UCK, 

Vidare så vann Marcus 3:e etappen och blev 3:a på tempoetappen avslutningsdagen. 

UCK vann lagtävlingen i Seniorcupen före CK Hymer och CK Wänershof och individuellt 

blev Tobias tvåa och med Marcus på tredjeplats. Vann gjorde Patrik Winell, CK Hymer. 

 

Stig Andersson Plate (H55) och Per Beckeman (H60) segrade båda  i den totala Masters- 

Cupen på landsväg. Stig vann linjedelen och Per tog hem både tempot och linjet i densamma. 

Stig blev också bronsmedaljör i linjeloppet vid SM landsväg i Båstad. 

Per blev också bronsmedaljör men han vid nordiska mästerskapen för Masters i Oslo. 

 

Oscar Lind blev klubbens segerrikaste cyklist under 2018 med  sju segrar (11 inkl. etappsegrar). 

Gustav Nystrand näst bäst med sex segrar samt Stig med 3 förstaplatser, alla exkl. DM och UCK-

Cupen. I början av säsongen blev Oscar silvermedaljör vid cykelcross SM i klass P15-16.   

Oscar tog också dubbla silver vid MTB-SM i Östersund i XCE och XCO i samma klass. 

På LVG-SM i Båstad blev det en fin 4:de plats 

Oscar segrade i SweCup MTB och blev uttagen till Ungdoms-EM i Italien där han presterade 

toppresultat när han cyklade in som 5:a i sprint och 12:a i XCO. 

Oscar var dessutom den med flest starter under säsongen, 33 st mot Gustavs 28 st som näst flest. 

Amanda Zachariasson blev silvermedaljör i SWECup MTB också i klass 15-16. 

  

I UCKupen, långa, 9 deltävlingar, stod Marcus Kjelldahl  som slutsegrare. 

Tvåa kom Per Beckeman och trea Stig Andersson Plate. 64 cyklister deltog under säsongen. 

I UCKupen, korta, också 9 deltävlingar segrade Linnéa Vosselman före Max Nielssen 

och Alexandra Ekman från CK Wänershof båda på samma poäng. Totalt deltog 9 st. 

I UCKupen, Mini, 9 deltävlingar segrade Gustav Nystrand. På delad andraplats Chris Robin 

och Tobias Sällström. Totalt deltog 12 cyklister under säsongen. 

 

Segrare i DM från UCK: 

Lvg. Tempo: Seniorer Marcus K., H50 Per B., P10-12 Gustav N. och P13-14 Oskar Revelj. 

Lvg, Linje: Seniorer Pontus O., H50 Stig P., P10-12 Gustav N., P13-14 Liam van der Meer 

och P15-16 Jesper Ferm 

http://www.scf.se/


MTB XCO: Seniorer-Juniorer Melvin Friis,  H40 Christian Assmus, H50 Peter Sanftleben, 

F10-12 Klara Lind, F15-16 Amanda Zachariasson, P10-12 Ludvig Larsson,  P13-14 Oskar 

Revelj och P15-16 Vilgot Larsson. 

Förutom Oscars dubbla silver på MTB-SM i Östersund hade vi 3 åkare till på plats med följande 

resultat: F 15-16 Amanda Zachariasson på en 6:a plats, Elit David Kangas på en 16:de och i P15-

16 kom Kevin Törnblad på en 35:e plats. 

 

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

 

På landsväg: Ungdomarna Christophe van der Meer, bröderna Joel och Theo Sällström och 

Aymen Abdelkarem samt bland de äldre Annelie Mogensen, Niklas Andersson, Roger Bergstedt, 

Jimmy Edvardsson, Ken Ronny Hauge, Jerry Karlsson, Maths Karlsson, Anders Palmkvist, Linus 

Netshagen och Gisle Eik. 

På MTB har ungdomarna Kevin Törnblad, Eliot Karlsson,  Arvid Pedersen, Viktor Assmus, 

Isak Gunnarsson, Anton Lindblad och Albin Noord varit flitigt i farten. 

Bland de äldre som utmärkt sig i flera tävlingar är Fredrik Ferm och Magnus Eriksson. Vidare har 

Bernard Abrahamsson, Linus Zachariasson, Peter Karlsson, Niklas Revelj, Mathias Lind, Patrik 

Törnblad, Andreas Gabrielsson, Magnus Ahl, Madeleine Hansson, Christina Kirpensteijn, Claes 

Nordberg och Mattias Johansson ockå varit i farten utanför distriktet. 

 

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

loppet är: Lena Wireby, Ingela Carlsson, Leo Eriksson, Oskar Hammarskär, Vimar Ljungqvist Isak 

Tengberg, Elias Wendel, Magnus Ekwall, Bo och Per-Erik Andersson, Niclas Bäckström, Fredrik 

Lindblad, Ted och Johan Eriksson, Ronny Hedberg, Georg Högberg, Roberth Granberg, Kenneth 

Gustavsson, Patrick Jernberg, Lars Johansson, Jörgen Josefsson, Björn Nysten, Bosse Olofsson, 

Kim Stenholm, Björn Mogensen, Jesper Johansson,  Jan-Ove Holmberg, Martin Noord 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 före- 

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

Aktivitus, Autoexperten, Brandt Bil, Byggpartner, Collector, Cykelhuset, Dahlmans Kyl- 

teknik, Dramsviks Gräv, Graniten, H-Fönster, Jernbergs Plåt & Papp, Peab, Rays Bil- 

service, Rörpulsen, Specialhåltagning AB, Stenvalls Elteknik, Swedbank, Sälla Transport 

och Tekbergs Bygg. 

 

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 2019 och hoppas och tror på fortsatta fina 

prestationer och lyckade arrangemang. 

 

Vi önskar också att alla hjälps åt i gemensam positiv anda att göra 2019 till ett framgångs- , 

och glädjerikt år. 

 

 

 

Uddevalla i Mars 2019 

 

Uddevalla Cykelklubb / Styrelsen 


