
Årsrapport fra rittkomiteen 2021 

 

Dette er et unikt bilde: Arenasjef Thomas Götz i en sjelden hvilestilling under Oslo 

Terrengsykkelfestival. Det er all grunn til å tro at bildet er arrangert. Løypevakt Kjell Gunnar Pedersen 

representerer alle funksjonærene som må til for å arrangere rittet. 

 

IF Frøy hadde ambisiøse planer som arrangør av ritt i 2021. Som så mye annen ble dette påvirket av 

koronasituasjonen. 

Dette var rittene som var planlagt: 

• Terrengsykkelrittet 29 .mai – flyttet til 31. juli. 

• Kalas Cup 9. juni – avlyst. Klubbritt ble arrangert som tilbud til våre yngste. 

• Holmenkollen sykkelfestival 6. august - avlyst 

• Skøiensprinten 17. august - avlyst 

• Oslo Terrengsykkelfestival XCO 22 august. 

• Oslo Terrengsykkelfestival XCC 23. august. 

• Klubbmesterskap fellesstart 31. august. 

• Klubbmesterskap tempo 2. september. 

• Klubbmesterskap terreng 8. september. 

• Norway Cross – Norgescup sykkelkross 16. oktober 

• Norway Cross – Norgescup sykkelkross 17. oktober 

IF Frøy er en av Norges største klubber, og har derfor ansvar for at det arrangeres ritt. Det ansvaret 

har vi tatt også i 2021. Klubbens medlemmer stiller opp som funksjonærer, noe som er helt 

nødvendig for at vi skal gjennomføre rittene. Takk til alle som sier ja til å bidra! 



Terrengsykkelrittet 

Terrengsykkelrittet måtte flyttes fra siste lørdag i mai til siste helga i juli. Dette gjorde at rittet ble 

nedskalert, både med hensyn til deltakere og arrangører. Rittet var både Norgescup og Mastescup. 

Terrengsykkelrittet 202 arrangeres 23. mai. Påmeldingen er i god gang. Etter en henvendelse fra NCF 

sa klubben ja til at rittet blir NM for senior og for Masters. 

Kalascup 

Nesten hele Kalascup 2020 ble avlyst – inkludert vårt ritt. Frøy skal arrangere ritt i Kalascup 8. juni 

2022. 

Som erstatning for Kalas Cup arrangerte vi et klubbritt for våre yngste. Det ble tatt i mot med enorm 

sykkelglede og stor deltakelse. Innlagt var også premien for god deltakelse i Haukuka – å få kaste 

vannballonger på en syklende leder Morten Winsnes. 

Holmenkollen sykkelfestival 

Koronasituasjonen gjorde at Holmenkollen sykkelfestival måtte avlyses. I 2022 er vi en del av 

Jokerserien for ungdom. Rittene arrangeres 7. og 8. mai. 

Skøiensprinten 

Skøiensprinten er en bakkesprint for ungdom opp til Skøyen Hovedgård. Dessverre måtte rittet 

avlyses i 2021. Det planlegges å avvikle rittet på nytt i 2022. 

Oslo Terrengsykkelfestival 

XCO-rittet i Oslo Terrengsykkelfestival skulle etter ønske fra NCF være nordisk mesterskap i junior, 

senior og Masters.  

Rittet ble derfor også 

oppgradert til UCI 

kategori 1. Dessverre 

gjorde 

innreiserestriksjoner at 

det var vanskelig å 

komme til Skullerud fra 

de andre landene. Rittet 

ble derfor ikke Nordisk 

mesterskap, men ble 

ellers gjennomført som 

planlagt.  

Heldigvis blir Nordisk i 

XCO en del av Oslo 

Terrengsykkelfestival 

13. august 2022. 

Ekstra hyggelig var det 

at Oslos ordfører 

Marianne Borgen stilte 

opp for å dele ut 

medaljer for de yngste 

deltakere. Ordføreren koste seg, og for IF Frøy er det viktig å vise fram vår aktivitet. På bildet er hun 

med Frøy-kid Vegard Sundnes. 



Klubbmesterskapene 

Fellesstarten gikk i løypa i Ås som var ny i 2020. Den fikk mange godord. Tempoen var som vanlig fra 

Hjulet til Hvervenbukta. Klubbmesterskapet i terreng gikk i den nye traseen ved Skullerudstua.  

Norway Cross 

IF Frøy arrangerte med stor entusiasme fra ivrige CX-gjeng Norgescup på Ekeberg en helg midt i 

oktober. Tilbakemelding fra ryttere, region og NCF var meget positiv. Vi har søkt Norgescup også i 

2022. 

Økonomi 

Gode kompensasjonsordninger gjorde at IF Frøy i stor grad fikk dekket tapte inntekter for rittene som 

ble avlyst. Våre ritt gir derfor også inntekter til klubben, som brukes til å skape ytterligere aktivitet. 

Det er viktig at dette fortsetter. 

Arbeidet med å arrangere ritt krever mye forberedelser. Både for ritt i terrenget og på landeveien er 

det omfattende søkeprosesser som tar tid. For sykkelsporten er det viktig at disse gjøres så enkle 

som mulig, hvis ikke risikerer vi at rittene forsvinner. 

Spesielt ser vi det på landeveien. Det arrangeres nesten ikke ritt for aktive seniorer i Region Øst. Det 

kan skape store problemer for sporten. IF Frøy bør bidra til løsninger her. 

Mange må takkes for å at rittene våre er blitt gode, og alle kan ikke nevnes. En spesiell takk må 

likevel gis til Thomas Götz, som har ansvar for arena under terrengrittene, og som løser alle 

problemer. Takk også til løypesjef Arild Busengdal og de andre som opparbeidet løyper.  

Jørn Michalsen, 

rittansvarlig/styremedlem 

 

Sondre Rokke i tet under Oslo Terrengsykkelfestival. Foto: Tobias Strøm 


