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UEC snur – det blir EM også for 
Master 30-34 år 
Furusjøen Rundt sender en stor takk til Norges Cykle Forbund  

 

Foran årets sesong har UEC valgt å ta ut aldersklassen 30-34 år for Master EM. 

Dette skapte selvsagt harme blant syklister i aldersgruppen som har forberedt 

seg til EM på Furusjøen Rundt og Rondablikk.  

Takket være god dialog med NCF snur UEC og setter EM Master 30-34 år tilbake 

på programmet. 

 

UEC snur etter påtrykk fra NCF 

Flere ryttere har uttrykt skuffelse over at UEC hadde fjernet alderskategorien 

fram mot året EM i Terreng Maraton på Rondablikk og Kvamsfjellet.  

Spørsmålet har vært oppe til diskusjon mellom UEC og Furusjøen Rundt som 

arrangør, uten at ønsket ble tatt til følge.  
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Etter en diskusjon i Masterutvalget, med ryttere og andre fikk vi spesialrådgiver i 

Norges Cykleforbund, Heikki Dahle, til å se nærmere på saken.  

Etter en flott jobb og påtrykk fra Heikki har UEC valgt å snu i saken, og setter opp 

igjen EM Master alderskategori 30-34 år.  

 

Med denne gladnyheten håper Furusjøen Rundt at Mastersyklister i alderen 30-

34 år får en ny gnist - årets store sesongmål er rett rundt hjørnet.  

 

IN ENGLISH: 

Before this season, UEC has chosen to take the age category 30-34 years out of 

the UEC MTB Marathon European Championships Masters.  

This, of course, created resentment among cyclists in the age group who have 

prepared for the European Championship at Furusjøen Rundt. 

Thanks to good dialogue with the Norwegian cycling federation, the UEC set the 

category Masters 30-34 years back at the program. 

 

UEC reverses after pressure from Norwegian cycling federation (NCF) 

Several riders have expressed disappointment that UEC had removed the age 

category before this years European Championships at Rondablikk and 

Kvamsfjellet. 

The question has been up earlier for discussion between UEC and Furusjøen 

Rundt as organizer, without the wish has been accepted. 

 

After a discussion in the Norwegian Master's Committee, with riders and others, 

we got  special advisor in NCF, Heikki Dahle, to look more closely at the matter. 

After a great job and pressure from Heikki, UEC has chosen to turn the case over, 

and re-establishes the Masters category 30-34 years. 

 

With this happy news, Furusjøen Rundt hopes that Masters cyclists aged 30-34 

will have a new spark - this year's big seasonal goal is just around the corner. 
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