
 

 

INVITERER TIL 

SYKKELKARUSELL 

SESONGEN 2019  

 Påmeldingsfrist Frem til start rittdagen 

                          

                      

 
 

          FOR 41 GANG SYKKEL KARUSELLEN 2019  

For 41 gang inviterer UCK til en ny utgave av vår tradisjonelle sykkelkarusell. Det blir arrangert 3 ritt, i 

tillegg er Eidsvoll sine ritt,  Steinsgårdtempoen 28.05 og Hurdalsjøen Rundt 16.06  Dette er et 

samarbeidende prosjekt for å teste ut en ny modell for å arrangere ritt på Øvre Romerike. 

Samarbeidende klubber skal gjennomføre ritt, bistå hverandre i organiseringen og løfte hverandres 

arrangementer opp og frem.  

Karusellen er åpen for alle over 17 år. Klasseinndelingen følger NCFs reglement med unntak av Express 

som kjøres med K/M klasse som plasseres uavhengig av alder etter anvendt tid. 

Eidsvoll kjører i tillegg Masterklasse på sine 2 ritt 

 

 



 

 

 

 

Deltagere kan melde seg på i en av følgende klasser:  

EXPRESSKLASSER Tur: Ryttere fra 17 år og oppover med aktiv lisens. 

TURKLASSER: Turklassen er med fellesstart alle klasser. Alle kjører lang løype. Det er påkrevet med 

lisens. Engangslisens kjøpes før start  

TRIMKLASSE: Denne klassen er for alle som ikke ønsker å kjøre lang Løype og for ungdom under 17 

år. Alle starter samtidig som kjører kort løype.  

NYTT I 2019 EL-Sykkel klasse påmelding kort løype ritt 1-2 og 5 
 
STARTKONTINGENT: For enkeltritt tur Lang løype                                              kr.200,-. 

For enkeltritt tur kort løype    kr 100.- 

Engangslisens kr 150- må betales av alle som ikke har aktiv lisens

    Engangslisens kr 30 for Trimklassen 

STARTTID OG STED Løyper mellom 50 og 65 km, se vedlagt link til løypekart og på uck.no  

Kort løype ca 25 til 40km,  

kl.19.00 Express 1 

kl.19.03 Express 2 

kl.19:06 Turklasse 1 

kl.19:09 Turklasse 2 

kl 19:12 Kort Løype Tur og Trimklasse og ungdom under 17 år. 

Kl.19:15 EL-Sykkel Kort Løype Tur og Trimklasse  

Max antall startende pr pulje 30 ryttere. Startrekkefølge etter først til mølla. 
Påmelding: https://signup.eqtiming.no/Pamelding/g295?Event=uckkarusell 
           https://signup.eqtiming.no/?Event=eidsvollsk  
 
Ritt 1.Tirsdag 23.04.19 kl 1900 Puljestart 

Startstedet er ved Gystadmarka Skole i Ullensaker Idrettspark 
UCK Karusell #1 - 2019                 https://ridewithgps.com/routes/12500875 
UCK Karusell #1 - 2019 Kort               https://ridewithgps.com/routes/12501403 

 
 
Ritt 2.Tirsdag 07.05.19 Start kl 1900 . Puljestart 

OBS! NYTT Startsted er ved Kløftahallen Gamlevegen 35 2040 Kløfta 
Karusell 2 med start og mål på Kløfta Lang https://ridewithgps.com/routes/29367301 
                                                                   Kort            https://ridewithgps.com/routes/29521917 

 

https://ridewithgps.com/routes/12500875
https://ridewithgps.com/routes/12501403


 

 

 

 

Ritt 3: Eidsvoll SK – Temporitt  28. 05.19 Meldt inn som eget ritt av ESK  

Startsted Steinsgård Kirke  Klasser Master-Tur-Elite-Barn og ungdom 

 

Ritt 4:  Eidsvoll SK – Hurdalssjøen rundt  16.06.19.             Meldt inn som eget ritt av ESK 

Startstad Letohallen 

 Masterklasser 

o Fellesstart-Lagtempo 

o Lagtempo 

 Turklasser 

o Fellesstart 

o Lagtempo 

 Trimklasser 

Ritt 5. Ullensaker Rundt 30.06.19 

Startstedet er ved Gystadmarka Skole i Ullensaker Idrettspark 

Søndag 30.06.19 Start kl 1100 Puljestart      https://ridewithgps.com/routes/12502514  
 
   

I 2019 er ny lov om sykkelritt på veg iverksatt fullt ut. DET BLIR IKKE VAKTER I alle 
KRYSS OG RUNDKJØRINGER. Alle deltagere SKAL følge gjeldende trafikkregler og 
overholde vikeplikt der det er pålagt hvis ikke annet blir opplyst før start. Dette er en 
forutsetning for å arrangere og det er hver enkelt rytter sitt ansvar å følge gjeldende 
regler. Uhell og ulykker som følge av brudd på trafikkregler og bestemmelser blir 
behandlet som andre trafikkkanter og er ikke Ullensaker Cykleklub sitt ansvar som 
arrangør.  

PÅMELDING TIL KARUSELLEN: Elektronisk Forhåndspåmelding av deltager. 
: https://signup.eqtiming.no/Pamelding/g295?Event=uckkarusell 
: https://signup.eqtiming.no/?Event=eidsvollsk 
REGISTRERING OG UTDELING AV STARTNUMMER OG BRIKKER 1,5 time før start 

RITTDAGEN.  

 

Møt fram i god tid. Der får du ut levert startnummer og brikke til det aktuelle rittet.  

Husk å ta med kvittering for betalt lisens for 2019. Engangslisens kan kjøpes ved henting av startnummer. 

Påmelding frem til start rittdagen.  På grunn av stor pågang før start ber vi om at alle er tidlig ute. 

Vi ønsker alle syklister en fin sesong, og velkommen til årets treningskarusell. 

https://ridewithgps.com/routes/12502514
https://signup.eqtiming.no/Pamelding/g295?Event=uckkarusell
https://signup.eqtiming.no/?Event=eidsvollsk

