
  
   

 

 

 

Årsberetning for 2021 fra Arrangement komiteen 

Ullensaker Cykleklub arrangerte 08.08.2021 Kongerittet og Tour of Norway for Kids 04.09.2021. Dessverre ble 

hverken Karusell eller Ullensaker Rundt arrangert i 2021. Disse rittene er blitt etterlyst av flere, men vil trolig 

ikke bli vurdert å arrangere på grunn av strenge regler for gjennomføring og manglende ressurser fra klubben 

som kreves. 

Kongerittet 2021 ble arrangert fra Nannestad sentrum for 14 gang og for 10 gang i Ullensaker CK sin regi. Årets 

Kongeritt ble for første gang arrangert med start på søndag og erfaringen med mindre trafikk etter vegene og i 

Nannestad Sentrum gjør at fremtidige Kongeritt trolig flyttes til søndager. Sanitære anlegg var også i år stengt 

slik at skifte av klær og dusjing ikke var mulig. Startordningen ble gjennomført med redusert størrelse på 

puljene og hver annen pulje fra Nannestadhallen og Nannestad U-skole. Alt dette medførte noe mindre behov 

for funksjonærer og med flere innleide eksterne funksjonærer vil erfaringer fra opplegget bli vurdert også i 

fremtiden. Med liten interesse blant våre medlemmer, både som deltager i rittet og som funksjonær blir 

utfordringen «hva gjør vi i fremtiden med Kongerittet». 

Kongerittet hadde totalt 315 deltagere i 2021 fordelt på 32 i elite hvor 1 DNS, videre 271 deltakere i turklassen 

der 15 DNS og 7 DNF. I Turklassen kort løype var 12 påmeldt der alle fullførte. Målområde ble også i 2021 

arrangert inne på grusbanen bak Nannestadhallen.  Fra Ullensaker CK var det 7 menn og ingen kvinner i Tur 

lang løype. I Trim kort løype deltok fra UCK Lotta Sofie Ruud som eneste kvinne på Tandemsykkel med Sigurd 

Sollien som pilot. Gratulerer til Morten W Røstad med 1 plass kort løype.  I aktiv klasse deltok ingen fra UCK. 

Mathisen Eidsvoll Verk og Almenningen i Nannestad er meget godt fornøyd med gjennomføringen og ønsker 

rittet velkommen tilbake også i fremtiden.  

Tour of Norway for Kids ble arrangert 4 september som på grunn av covid ble gjennomført med kun 90 

deltagere. Som vanlig et meget vellykket arrangement og ble gjennomført rundt på gangveier i Ullensaker 

Idrettspark.   

Jeg håper 2022 nærmer seg normalen uten restriksjoner og ønsker alle et godt sykkel år i 2022. 

Ullensaker Cykleklub  

Nils Morten Rognstad 


