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SESONGEN 2013 V/LEDER
Tønsberg CK hadde et aktivt år i 2013. Kjøp av klubbhus ble enstemmig
vedtatt på årsmøte. Prosjektet med å få på plass et klubbhus, tok lenger tid
og krevde mer energi enn vi hadde sett for oss tidlig på året.
Bagler runden og Dokka rundt ble flott gjennomført i år med godt
økonomisk bidrag.
Tønsberg 4 dagers var også en suksess i år, men vi slet vel ut noen personer
på arrangør og dugnadsfronten.
Tønsberg 4 dagers blir ikke arrangert i 2014, da vi ikke klarte og sette
sammen en stor nok komite til dette løpet. Klubben håper vi kan arrangere
Tønsberg 4 dagers igjen i 2015.
CX Tønsberg ble i år arrangert som uoffisielt NM. Vi håper at vi får NM etter
sykkeltinget i februar 2014.
Lars Petter Nordhaug ble klubbens første deltager i Tour De France. Jeg
hadde selv gleden av å se ham kjøre opp Alpe d´Huez. Han hadde også en fin
klassiker sesong på våren.
Tur veteran gruppene har kommet godt i gang både på landevei og terreng.
Vi har en utfordring men hensyn til å få flere til å stille på våre dugnader og
sykkel ritt for å fordele ansvar. Dette er bærebjelkene i driften av klubben
sammen med sponsor inntekter.

Styrets arbeid
Styrets arbeid har vært å følge opp arrangement, sportslig utvikling og våre
sponsorer.

Styremøter
Det er avholdt 6 styremøter i løpet av 2013.

Jeg vil takke medlemmer, frivillige og sponsorer for innsatsen i 2013.
Mvh
Frode Stendahl
Leder

FORDELING AV OPPSATTE POKALER 2013
Bent Billehaugs minnepokal :

Ikke delt ut

Even Grinvolls pokal:

Torjus Sleen

Per Stendahls minnepokal:

Trond Kristensen

Sølvmerke:

Rune Stendahl
Frode Aakvik

ARRANGERTE RITT
Tønsberg 4 dagers
Årets utgave av Tønsberg 4 dagers, ble arrangert i perioden 1. – 4. august.
Vi hadde den tradisjonelle første etappen fra Domkirken til Slottsfjellet på
torsdag, og i de øvrige etappene hadde vi base i Stokke. Start og mål var
v/Stokke hallen.
Vi hadde før rittet store utfordringer. Godkjente løyper av Statens vegvesen
kunne allikevel ikke benyttes, fordi entreprenøren for E-18 utbyggingen
stengte og gravde store hull i/ like ved veibanen v/Tassebekk.
For øvrig hadde vi store utfordringer ved vår tidtaking. Resultatlister for
enkelte klasser forelå dessverre ikke før etter flere dager. Premiering kunne
derfor først skje under UM - arrangert av Raufoss og Gjøvik SK. Vi retter en
stor takk til denne klubben.
Jeg vil påpeke at arrangementet er stort i omfang for vår klubb med mange
dugnadstimer fra medlemmene. Jeg er av den oppfatning at klubben ikke
har nok ressurser til dette arrangementet, uten at det blir flere frivillige
med i planleggingsfasen.
Tønsberg 4 dagers befestet sin posisjon, som et av Norges største sykkel løp
med internasjonal deltagelse bl. a fra Nederland. Vi hadde ca. 450
deltagere, som er ny rekord i hvertfall i nyere tid.
På vegne av arrangementskomiteen takker jeg de som bidro til dette store
arrangementet. Dette arrangementet er viktig for sykkelsporten også
utenom vår region.

Baglerrunden
Bagler runden og Super Baglern ble arrangert søndag 12. mai. Nytt av året
var Super Bagler´n i en 10 mils utgave. Bagler rittene er i fin utvikling. Vi
setter deltager rekord hvert år og nærmer oss nå 400 deltagere.
Dokka Rundt
Dokka Rundt er TCKs høst tilbud til alle tursyklister. Løypen er lett og
morsom, går i indre Vestfold og er ca. 90 km lang. Vi hadde en fin økning i
deltagermassen. Økonomisk gir rittet et fint bidrag til klubben.
På vegne av arrangør staben for Bagler`n og Dokka Rundt, takker jeg for all
dugnads innsats som ble nedlagt i våre ritt i 2013.
Rune Stendahl

Tour of Norway for Kids
Torsdag 23. mai ble nok et Tour of Norway for kids avviklet i
messeområdet.
Nytt av året, var å gjennomføre rittet under arrangementet til
Tønsbergmessen. Mange unge syklister var å finne rundt 2. dammen hvor
løypa gikk. Dette ble en minnerik dag for både liten og stor.
Takk til dugnadsgjengen !

Turritt – Veteran 2013
Det har gjennom sesongen vært en fast gjeng som har møttes tirsdager og
søndager på Jarlsberg. Ledere for denne gruppen har vært Terje Tønnesen,
Frode Stendahl og Bjørn Arild Øhre. Gruppen startet opp med fellesturer i
påsken. Det har vært en stor gjeng gjennom hele sesongen.
På tirsdagsturene har det vært fokus på å kjøre rulle, mens det på
søndagsturene ble lagt opp til rolig tempo i ca. 4 - 5 timer.
Vi stilte også i år med lag i Vestfold rundt.
Bjørn Arild Øhre

Oppsummering TCK Landevei - sesongen 2013
Trenerteamet har bestått av;
Per Bergsjø
Erik Tveitan

I løpet av 2013, har det vært innetreninger to kvelder i uken vinterstid med
spinning/basistrening. Spinningen har vært i intervallform og basistrening
med kroppen som vekt.
Vår/sommer treningen har blitt gjennomført tirsdager/torsdager, og
enkelte helgedager etter behov. Innholdet i øktene har vært variert
med fokus på utøver.
Det har blitt gjennomført klubbtempo annen vær tirsdag med treningsøkter
i etterkant av klubbtempoen.
15/16 års klassen og junior var på treningssamling på Mallorca i
mars/april 2013. Det ble ikke avholdt samling på Borgen, på grunn av stor
pågang på anlegget.
I løpet av året, deltok 15/16 års klassen og junior både i lokale ritt og
nasjonale (Sverige og Danmark).
10, 11/12 og 13/14 års klassen deltok også i lokale, nasjonale ritt og ritt i
Sverige.

Disse årsklassene har nok deltatt i noen færre ritt enn de eldre. Morten
Baksaas, Tinius Wilhelmsen, Håkon Kvamme, Daniel Kristensen Tobias
Semb og Christian Bergsjø utgjør en fin rekrutteringsgruppe for årene
fremover. Disse rytterne har denne sesongen deltatt i bl.a Vårsprinten,
Ronde van Vestkant, U6, UM, Østfold tredagers, Rosesrittet og de fleste
spinncup arrangementene i Vestfold.
Ungdoms OL
I 15/16 års klassen deltok Torjus Sleen hvor han fikk 32. plass på tempo og
24. plass på fellesstarten.
Gauldal
I Gaudal rittet ble Torjus Sleen nr. 1 på prologen og Henrik Tveitan nr. 2.
På fellesstarten ble Henrik nr. 3 og Torjus nr. 7. På tempoen fikk Torjus
2. plass og Henrik 7. Plass. Torjus vant Gauldal 2 dagers sammenlagt, mens
Henrik kom på 5. plass.

Rogaland 3 dagers
I Rogaland 3 dagers var 15/16 års klassen representert v/Torjus Sleen og
Henrik Tveitan. Torjus kom på 4. plass og Henrik tok en 5. plass i prologen.
Torjus sto av etter prologen på grunn av sykdom. Henrik satt i feltet på
gaterittet og kom på 9. plass i fellesstarten.
Ronde Van vestkant
Her deltok ryttere fra 12 år og opptil junior. Henrik Tveitan kom på 6. plass
på gaterittet, nr. 2 på bakketempo og nr. 3 fellesstarten. Dette holdt til en
2. plass sammenlagt.

Eidsvoll
I Eidsvoll rittet deltok 15/16 års. Torjus Sleen ble nr. 4 på tempoen og
Henrik Tveitan nr. 12. På fellesstarten ble Torjus nr. 17. Henrik veltet på
siste runden.
Landeveisbirken
I Landeveisbirken var det deltagelse fra 15/16 års klassen. Markus
Unneberg ble nr. 14. Henrik ble nr. 5 og Torjus nr. 24.
Tønsberg 4 dagers
Aldersklassene fra 12 år opptil junior deltok i Tønsberg 4 dagers.
På bakketempoen kom Henrik Tveitan på 3. plass og Torjus Sleen ble nr. 5.
På 2. og 3. etappe satt Henrik og Torjus med feltet til mål . På tempoen kom
Torjus inn som nr. 4.
UM
Under UM på Toten kom Torjus Sleen på 5. plass i tempo, mens Henrik
Tveitan kom på 14. plass. I fellesstart ble det 10. plass på Torjus og
21. plass for Henrik.
På fellesstarten var Henrik i brudd 75 km av 80 km. Han ble innkjørt 5 km
før mål. Torjus kom inn på en 10. plass og Henrik på en 21. plass.
13-åringene var også med i UM. Håkon Kvamme kom på en flott 8. plass i
tempo. Daniel Kristensen kom inn på 21. plass. Christian Bergsjø og Daniel
Kristensen kom på henholdvis 19. og 23. plass i fellesstart.
Ringerike Petit prix
I Ringerike Petit Prix deltok ryttere i aldersgruppen 12-16 år. Markus
Unneberg ble nr. 5 i prologen, Henrik Tveitan nr. 8 og Torjus Sleen nr.13.
På gaterittet ble Henrik nr. 6. På tempo etappen fikk Henrik 6. plass og
Markus ble nr. 28. På fellesstarten ble Henrik nr. 3 og Markus nr. 23.
Henrik ble nr. 3 sammenlagt.
Hero Petit Prix
Aldersgruppen 15/16 år deltok. Henrik ble nr. 3 på fellesstarten og Jon
Anders Bekken nr. 27. På bakketempoen ble Henrik nr. 1 og
Jon Anders nr. 16.

Spinn cup
Her deltok aldersklassen fra 12 år og opptil junior. Henrik Tveitan vant
15/16 års klassen sammenlagt.
CX
15/16 års klassen deltok v/Jon Anders Bekken, Torjus Sleen og Henrik
Tveitan i fire ritt med bra resultater. Henrik fikk 1. plass i et av rittene.
U6
I dette rittet deltok ryttere fra 12 år og opptil 16 år. De yngste og 13-14 års
klassen gjennomførte alle etappene og tok med seg mye god erfaring fra
rittet. I 15/16 års klassen innledet Henrik med 5. plass på prologen og fikk
en 3. plass på 3. etappen. Dette holdt til 4. plass sammenlagt.
Tour de himmelfart (Randers)
15/16 års klassen deltok med plasseringer fra 10-20 plass på de fleste
etappene.
Junior Landslaget
Torjus Sleen og Henrik Tveitan var på landslagssamling i høst, og skal etter
planen kjøre enkelte ritt i regi av landslaget.
Aldersgruppen 13-14 år har hatt et jevnt tilsig av nye utøvere det siste året.
Det er en fin gjeng som allerede nå i tidlig alder setter seg mål. De stiller
motiverte opp på felles treninger og viser flott innsats !
I siste halvdel av 2013 er det mange av utøverne som har vært flinke til å ta
initiativ til egen trening i helgene, med utgangspunkt i et flott
treningsprogram som Erik Tveitan har laget utøverne. Gjennom
fellestrening og egentrening følger utøverne en god progresjon i sin
individuelle utvikling.
Det er flott samhold mellom utøverne og de utviser stor idrettsglede med å
få prestere og utvikle seg innenfor en idrett som de liker !
Per Bergsjø og Erik Tveitan

Oppsummering TCK Terrenggruppa - sesongen 2013
Trenerteamet har bestått av;
Rune Hauan
Jørgen Østby
Anders Gundersen
Morten Baksaas
Oppmann;
Stig-Henrik Klophmann
Terrenggruppa har hatt treninger hver mandag og onsdag med
utgangspunkt i Messeområdet (Tønsberg) og Storås (Stokke).
I tillegg har også området i «Teieskauen» blitt brukt.
De yngste (7+) har hatt tilbud mandager, mens de noe eldre (10+) har
tilbud både mandag og onsdag.
Første terrengsykkel trening var 7. april . Den siste treningen for sesongen
var 25. september.
Utøverne har i hovedsak deltatt på Giant Cup. Det første av ni ritt (Svarstad)
måtte avlyses på grunn av været.
8. April var det Giant cup i Horten. Den 28. september i Storås, var det
avslutning med kombinert Giant Cup og RM som TCK arrangerte. Det har
også vært noe deltagelse i NC.
Terrenggruppa har til tider hatt stor pågang av nye syklister, noe som har
vært utfordrende. Når gruppa blir for stor er det vanskelig å gi et fullverdig
treningstilbud som favner alle.
Trenersituasjonen for de eldste har vært kritisk gjennom hele sesongen.
De eldste utøverne har ofte måttet stå for sin egen trening.

Stig-Henrik Klophmann

Oppsummering landevei senior - sesongen 2013
TCK sin eneste World Tour rytter, Lars Petter Nordhaug, signerte før 2013
sesongen for det nederlandske profesjonelle laget Rabobank som skiftet
navn til Blanco før sesongstart 2013.
Til start av Tour de France 2013 skiftet laget navn igjen, og denne gangen til
Belkin. Lars Petter beviste gjennom sesongen at han tilhører toppskiktet
World touren, og fikk en rekke gode plasseringer gjennom sesongen.
Han ble nr. 15 i Amstel Gold Race og Liège – Bastonge – Liège i første del av
sesongen. Et av høydepunktene, for oss som følger Lars Petter, ble hans
deltagelse i verdens mest prestisjefylte sykkelritt Tour de France. Vi kunne
følge ham direkte på TV overføringer og se ham hjelpe sine lagkamerater i
fjellene. Han oppnådde selv en 50. plass sammenlagt.
Lars Petter representerte også Norge under VM i Italia hvor han satte
virkelig preg på avslutningen, og endte til slutt som nr 12.

TCK sine øvrige senior ryttere, Niklas Åkvik, Adrian Gjølberg, Ken Levi
Eikeland, Sebastian Baksaas og Martin Stendahl sykler for sine continental
lag eller i konkurransefellesskap med andre klubber.

Niklas startet sesongen tidlig og fikk flere topp plasseringer under bane NM
i Polen. Det ble en 3. plass på ham i 4000 meter forfølgelsesritt som beste
resultat. For øvrig fikk Niklas også en 5. plass i Serbia rundt.
Adrian, Joker Merida, oppnådde en 4. plass på 3. etappe av Okolo Jiznich i
Tsjekkia.
Martin, Ken Levi og Sebastian syklet for det meste hjemme i Norge.
De kjørte flere gode ritt.
Det har vært en fin sesong for TCK sine senior ryttere.
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Rune Stendahl

Terrenggruppa veteran - sesongen 2013
Gruppa har hatt oppmøte på Messehuset kl. 1800 på torsdager fra
4. april -19. oktober med pause 5 uker i sommer.
Vi har primært syklet rolige turer på stier og grusveier i en eller to
grupper. Treningen har vært på 2 - 2,5 timer. Vi har også hatt
intervalltrening, teknikktrening i terreng og sykkelorientering i Byskogen.
Vi har vært fra 5-25 deltakere på trening, men det har vært en gruppe på
6-10 gjengangere. Disse satte alle solid pers på Birken, og flere klarte
merket for første gang.
Bård og Sturla har ledet treningene, men enkelte andre har steppet inn og
tatt en gruppe ved behov.
Stamina ble valgt som treningstilbud i konkurranse med de andre store
treningssentrene i byen, da de hadde det klart beste tilbudet. Det har stort
sett vært mellom 20-30 TCK’ere på tirsdags treningene. Mer enn 40
medlemmer har benyttet seg av tilbudet. Det er plass til flere ! Medlemmer
på Stamina vil få mulighet til å delta på våre sommertreninger. Vi
fortsetter med ukentlige treninger som i 2013. Dersom interessen er
tilstede kan det bli aktuelt med 2 økter, en langkjøring på sti og en
intervalløkt. Vi vurderer 3-5 egne økter for «nybegynnere» til våren for
innføring og tilvenning før de deltar på fellestrening. Bård og Sturla tar

ansvar for treningene, men vi trenger flere som kan være med å ta ansvar.

Sturla Farnes og Bård Kvernsmyr

Sponsorer/klubbdrakt
Våren 2013 fikk klubben nye sponsorer. Hovedsponsor er Rema 1000
(Teie) og Olympia sport. Foruten disse sponses klubben av Giant (Horten
sykkelsport) og Winforce.
I forbindelse med skifte av sponsorer, ble det av flere i klubben nedlagt mye
arbeid, gjort grundige vurderinger som til slutt reulterte i en ny uformet
klubbdrakt for sykkelklubben. Klubbdrakten fikk både ny farge og ny layout
med reklame fra de nye sponsorene.

TCK ønsker å takke alle sponsorene for deres gode og
svært viktig økonomiske bidrag til klubben !

Styret vil til slutt få takke alle for god og positiv
innsats i 2013 !

Januar 2014
Styret

