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Styrets sammensetning 

Leder: Thorbjørn Merkesdal 

Nestleder: Heidi Kristin Bakken 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Knut Fjeldstad, Pål Klethagen, Bjørn Erik Skjerve og Lisbeth 

Austad 

Valgkomité: Thomas Skjøldt, Kai Roger Lund 

Revisorer: Ikke revisorpliktig 

 

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter i årsmøteperioden 

Spesielle oppgaver 

Medarrangør til  

- Raumerittet trim 

- Tour Of Norway for kids 

- Arrangør av Kongerittet 

Aktivitet 
UCK Expressen kom på pallen i Randsfjorden Rundt som kan sies å være årets høydepunkt for 

klubben. Til Ceres rittet stilte klubben to tempolag. Sosialt og utover sykling har årsmøteperioden 

vært preget av mindre aktivitet enn styret skulle ønske pga situasjonen med Covid-19. Det har i de 

periodene som det har vært åpnet for trening blitt gjennomført treninger på faste tidspunkter. Det 

har vært godt oppmøte på fellestreninger og turer på stier i nærområdet var populært utover høsten 

2021. 

Styret har ønsket å gjennomføre ytterligere arrangement, som karusellen og Ullensaker Rundt. I 

perioden har det ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av manglende ressurser og Covid. 

Kristian Grue kom på andreplass på Norseman. Atle Hartveit og Lars Ove Thoresen vant Offroad 

Valdres Halvvegs og Henning Nilsen og Stein Vidar Karlsen kom på fjerde plass på samme ritt. Gry H. 

Merkesdal vant kvinneklassen i ThorXtri.   

Det har vært avholdt mange treninger på landevei, og styret har inntrykk av at klubben har mange 

aktive syklister som kan være med å bidra på treninger og ritt når situasjonen normaliserer seg. 
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I perioden juni tom oktober ble det gjennomført åpen sykkeltrening på onsdager for barn. Vi har i 

perioden hatt 3 trenere for gruppa som også gjennomførte samling for Trener 1 Landevei og Terreng 

kurs.  

UCK bidro til en trafikksikkerhetskampanje sammen med Ullensaker Kommune med to 

sykkelaktiviteter på ungdomsklubbene Atlas og Huset.   

Det har vært god dialog med Ullensakersvømmerne, Ull/Kisa Friidrett og UCK om å etablere et 

samarbeid omkring Triathlon trening.  

Klubben har vært i dialog med Ullensaker Idrettsråd om mulighetene for å etablere et nærmiljø 

sykkelanlegg som oppstart og treningsområde for barne, og ungdomsarbeidet. 

Klubben har sendt søknad til Ullensaker Kommune for bidrag til gjennomføring av sykkelskole for 

barn og unge i Ullensaker i 2022.  

Styret har jobbet tett sammen med Idretten Skaper Sjanser og Ullensaker Kommune om å etablere et 

sykkellag for ISS sammen med UCK. Styret kommer til å legge frem forslag for årsmøtet om 

godkjenning av planene.  

Medlemstall 
Ved utgang av 2021 hadde vi 223 medlemmer som er en økning fra året før med 55 hvorav 39 er 

kvinner som har økt med 22.  

Økonomi 
Se eget regnskapsvedlegg 


