
Norges ledende løpskarusell 

 

---------------------------- 

UKI-KARUSELLEN gjennom 31 år 

---------------------------- 

Det var ønsket om bedre konkurransetilbud for langdistanseløpere som 

fikk Håvard Uhlen og Henning Høgheim til å innby til løpskarusell 

på Jessheim i 1966.  Betegnelsen løpskarusell var ikke ny (BFG, 

Oslo), men det opplegget som Ullensaker/Kisa IL innbød til var nytt 

og har dannet mønster for mange av de karuseller som er i sving rundt 

i landet.  Opplegget har med små justeringer vært det samme helt 

siden starten: 

6 løp med ca en måneds mellomrom gjennom hele sesongen, lange løp 

vekselvis på veg/terreng/bane, sammenlagt premiering. 

 

-------------- 

FLERE OG FLERE 

-------------- 

Bare 5 fullførte første året.  Blant disse var Ingvar Halvorsen, 

Jens Herman Aamodt og Arne Luke.  Disse 3 har fullført 30 av de 31 

som karusellen er arrangert.  Ingen har fullført alle årene. 

Til tross for harde maksimaltider de første årene ble deltakelsen 

doblet hvert år de neste 5 - 6 årene.  Og da joggebølgen kom for fullt 

utover 1970-tallet, og maksimaltidene gle gjort enklere, strømmet 

deltaker fra hele Østlandet til Jessheim.  Toppen ble nådd i 1982 

med over 2000 deltakere og 1742 som fullførte minst 4 av de 6 løpene. 

Etter dette har deltakelsen vist litt nedgang og i 1996 var snaut 

1000 påmeldt og 670 fullførte 4 av 6 løp. 

 

---------------------------------------------------- 

19 GANGER JORDA RUNDT OG 75.000 VANNGRAVSPASSERINGER 

---------------------------------------------------- 

19 ganger jorda rundt er distansen som er løpt når vi summerer for 

alle løperne i UKI-karusellens løp.  Og når det gjelder 3000 m hinder 

burde kanskje Jessheim stadion vært i Guiness Rekordbok: For hvilken 

bane i verden har hatt 75.000 vanngravspasseringer og 300.000 

hinderpasseringer.  Det er det blitt for deltakerne i 

UKI-karusellen.  Og dette med vanngravspasseringer har vært en 

attraksjon av de store.  Ikke alle behersket teknikken like godt, 

og det har blitt flere mageplask og komiske dykk på 70 cm dyp i 

vanngrava.  Og før vi fikk fast banedekke gjorde rødstubben at det 

ble som tomatsuppe i vanngrava.  Det var ikke lett for han som lette 

etter brillene sine langs bunnen mens andre løpere plasket rundt i 

alle retninger.  Heldigvis har det alltid gått bra  -  og publikum 

har kost seg over det komiske, men likevel med stor respekt over alle 

de dristige utøvere. 

Det er vemodig at vi nå tar 3000 m hinder av programmet i 

UKI-karusellen.  "Markedet" ønsker ikke å løpe denne distansen 

lenger, dessverre. 

 

 

 

--------------- 



SE PÅ DE BLINDE 

--------------- 

Siden 1974 har vi innbudt blinde og svaksynte med ledsagere spesielt 

til UKI-karusellen.  Selv i terrenget har disse løperne startet 

sammen med de andre og hevdet seg flott.  Imponerende!  Vi du ha en 

positiv utfordring som løper så meld deg som ledsager til en blind 

eller svaksynt løper.  Av og til har vi opplevd at ledsageren har 

blitt fraløpt og at den blinde/svaksynte har fått hjelp av andre 

løpere til mål.  Men så har også flere av løperne i UKI-karusellen 

vært blant verden beste i sin klasse. 

 

 

 

---------------- 

KOM IGJEN JENTER 

---------------- 

Og UKI-karusellen var bare for gutta de første årene.  Men jentene 

skrev brev til oss og krevde å få være med.  Og de fikk de 

selvfølgelig  -  i 1975.  53 kvinner deltok første året.  280 

kvinner deltok i 1990, men fortsatt bare 1 av 5.  Hvorfor skulle det 

ikke være like mange kvinner som menn med i UKI-karusellen? 

Utfordringen er der:  "Kom igjen jenter" som mangeårig 

karuselldeltaker Kirsten Lien Skarsvåg sier i tittelen på sin bok. 

 

------------------ 

STARTEN GÅR PRESIS 

------------------ 

Arrangementsmessig har det hele utviklet seg fra enkle 

stoppeklokke- og spritduplikator-opplegg til avanserte 

EDB-systemer.  I mange år hadde karusellen til og med eget 

offset-trykkeri. 

 

Den store oppgaven karusellen etter hvert ble fikk oss til å tenke 

og eksperimentere for å finne enklere måter å løse 

arrangmentsoppgaven på.  I 1970 trakk vi strømledningen ut til 

lydbåndopptakeren fordi vi fant ut at vi snakket raskere enn vi 

noterte.  I 1985 kjøpte vi videoopptaker.  I 1970 programmerte vi 

det første resultatsystemet på EDB.  Vi punchet resultatene på 

hullkort etter stevnet før vi fikk kjørt ut de offisielle 

resultatlistene noen dager senere.  Nå "taster" vi løperne i mål i 

vårt "4. generasjons system" og resultatlista er ajour hele tida og 

kan skrives ut når vi ønsker.  

Funksjonærstaben er på bare 30 - 40 selv om deltakerantallet har vært 

på 2000.  Dette går bra fordi vi praktiserer utstrakt 

"selvbetjening".  I programmet som alle deltakerne får ved første 

løp står alle opplysninger de trenger om karusellen.  F.eks. alle 

starttider.  Og startene tilstreber vi skal gå "på sekundet". 

 

 

 

 

----------- 

GJENGANGERE 

----------- 



160 løpere har fullført UKI-karusellen 20 år eller mer! 

Og mange i funksjonærstaben har også vært med i over 20 år. 

At deltakere kommer igjen og igjen tar vi som tegn på at det er 

trivelig å være med i UKI-karusellen. 

--- 

MEN 

--- 

rekrutteringen har vært dårlig de senere år.   

 

-------------------------------------- 

NÅ PRØVER VI Å FORBEDRE UKI-KARUSELLEN  

-------------------------------------- 

For å få med flere til å oppleve trivsel og glede i vår løpskarusell 

har vi i år endret litt på opplegget. 

 

Vi ønsker å gi et bedre tilbud til de yngre og innfører i år egen 

UNG-karusell for jenter/gutter 11 - 16 år.  Vi håper derved tilbudet 

vårt blir mer familievennlig. 

 

Vi har endret litt på løypetilbudet, litt kortere løyper. 

Og vi gir mulighet til å velge kort eller lang løype i det enkelte 

løp. 

 

 

 

Vi har endret litt på premieringen.  Etter 31 år med statuetter og 

medaljer legger vi gradvis om til bestikk. 

--- 

MEN 

--- 

Fortsatt skal vi være et tilbud til alle, de som ikke løper så fort 

skal føle like stor glede ved å delta som de som løper fort. 

 

Fortsatt skal vi bestrebe oss på å lage et presist og godt 

arrangement, uten at det skal bli alt for høytidelig. 

 

Ullensaker/Kisa Idrettslag ønsker alle velkommen til vår 

tradisjonelle løpskarusell i fornyet utgave i 1997. 

 

 

http://www.internet.no/UKI-FRIIDRETT 

 

Kontaktpersoner: 

 

Kristoffer Stanger  tlf 63 98 01 13 

Helge Velure  tlf 63 97 21 80 (priv) 

Nils Kr Wiig  tlf/fax 63 97 01 04 (priv) 

    tlf 22 05 47 31 (arb) 


