
 

Årsrapport rittkomiteen 2022 
IF Frøy var en meget aktiv arrangør av ritt i 2022. Ved å bruke kindereggprisnippet, det vil si at 

samme ritt hadde flere konkurranser, ble dette fasiten for årets om helhet: 

• Ett norsk mesterskap.             

• Ett nordisk mesterskap. 

• To UCI-ritt. 

• Fem Norgescupritt. 

• Ett regionmesterskap, 

• Sju ritt for barn og ungdom. 

• Seks Mastersritt. 

• Tre klubbmesterskap. 

Konkurransene ble avviklet i disse rittene: 

• Holmenkollen sykkelfestival. 

• Terrengsykkelrittet, 

• Kalas Cup. 

• Oslo Terrengsykkelfestival  

• Norway Cross  

• Klubbmesterskap 



 Rittkomiteen ledes av klubbens daglige leder. En stor gruppe med nøkkelpersoner med høy 

kompetanse har vært helt avgjørende for å få gjennomført arrangementene. Blant disse er: 

Thomas Götz  Arenasjef på våre terrengritt 

Arild Busengdal  Løypesjef for rundbane og kortbane 

Vidar Handal  Assisterende rittleder Oslo Terrengsykkelfestival 

Henriette Handal Løypesjef Terrengsykkelrittet 

Jonas Nermoen  Løypeekspert Terrengsykkelrittet 

Morten Forland  Ekspert på Terrengsykkelrittet og assisterende rittleder Norway Cross 

Espen Hillmann  Løypesjef Holmenkollen sykkelfestival og bidragsyter i mange ritt 

Sidsel Grøndalen Sekretariatsansvarlig Holmenkollen og Terrengsykkelfestivalen 

Lene Østberg  Sekretariatsansvarlig Terrengsykkelrittet 

Nina Gulbrandsen Sekretariatsansvarlig Norway Cross 

Espen Gulbrandsen Arenasjef Norway Cross og klubbens representant i Kalas Cup-styret 

Dagfinn Bang-Johansen Engasjert bidragsyter på mange av våre ritt 

Disse fortjener en ekstra takk, men det er likevel slik at klubben er helt avhengig av at medlemmene 

stiller opp også i årene som kommer. Vi er Norges største rittarrangør, men som landets største 

klubb har vi også flest medlemmer som kan bidra. Vi har ingen dugnader, men vil i 2023 og årene 

fremover forvente at alle medlemmer og foreldre/foresatte stiller som funksjonær på minst ett 

arrangement. 

Våre ritt er en av flere grunner til ar IF Frøy er anerkjent som en av landets ledende sykkelklubber. Vi 

fikk stort sett gode skussmål fra deltakere, lagledere, kommisærer og NCFs representanter på rittene. 

Det bør alle medlemmene være stolt av. 

I 2022 vedtok styret en ambisiøs plan for våre ritt i årene fremover. Det innebærer både 

rekrutteringsritt for barn og ungdom, og flere store arrangementer og mesterskap. Planen går fram 

til 2028, da klubben fyller hundre år. Målet er å arrangere NM på landevei da – og helst i Oslo. 

Planen er presentert for NCF, slik at sykkelforbundet kan ha våre ønsker i tankene når rittsesongene 

planlegges.  Planen ser foreløpig slik ut for de tre neste årene (med forbehold om at NCF sier ja til 

våre søknader): 

2023: 

Holmenkollen sykkelfestival  13. og 14. mai   Godkjent av NCF 

Kalas Cup    7. juni    Godkjent av NCF 

Terrengsykkelrittet   10. og 11. juni   Godkjent av NCF 

Nordisk mesterskap Masters landevei 29. og 30 juli   Tildelt av Nordic Cycling 

Oslo Terrengsykkelfestival  2. og 3. september  Godkjent av NCF 

Klubbmesterskap   Kjøres i august/september 

Norway Cross    21. og 22. oktober  Godkjent av NCF 

2024: 

Baneritt velodromen i Asker  Våren 

Holmenkollen sykkelfestival  Våren 

Terrengsykkelrittet   Våren   

Kalas Cup    Våren  

Oslo Terrengsykkelfestival  Høsten   

Klubbmesterskap   Høsten   



Norway Cross    Høsten 

NM bane – velodromen i Asker  Senhøsten   Søknad sendt NCF 

2025: 

Baneritt - velodromen i Asker  Våren 

Holmenkollen sykkelfestival  Våren 

Terrengsykkelrittet   Våren   

Kalas Cup    Våren  

NM rundbane og kortbane  Våren    Søknad sendes NCF i 2023 

Jokermesterskap landevei  Sommeren   Tildelt av NCF  

Klubbmesterskap   Høsten   

Norway Cross    Høsten 

Baneritt – velodromen i Asker  Senhøsten 

For årene 2026-2028 har vi signalisert følgende ønsker om landeveisritt fram mot et eventuelt NM i 

2028: 

2026     Norgescup landevei 

2027     Prøve-NM og Norgescup landevei i Oslo 

2028     NM landevei i Oslo 

For å arrangere landeveisritt trenger klubben folk som er utdannet som stasjonære vakter. 

Autrisasjonen for våre ca 20 vakter som tok kurset i 2018 går ut i år, og Statens Vegvesen krever at 

alle må ta fullt kurs på nytt. IF Frøy arrangerer kurs 18. april, og håper på god deltakelse. 

 

 


