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TCK's STYRE OG TILLITSVALGTE FOR 2012 

Valgt ved årsmøte 6. februar 2012 

 
Leder             Frode Stendahl 

Nestleder       Ellen Fuglevik 

Kasserer        Roy Arve Eriksen/ 

 Linda Eide Rasmussen 

Sekretær        Vera Rahd Bekken 

Styremedlem       Bjørn Arild Øhre 

Styremedlem       Per Semb 

           

Varamedlem  Tom Vassdal 

Varamedlem  Joachim Møller 
 

SESONGEN 2012 VED LEDER 
 

 

Tønsberg CK har hatt et aktivt år i 2012, vi har hatt 4 store arrangement i 

klubben denne sesongen. Man merker en slitasje på nøkkelpersoner under våre 

arrangementer som vi må ta på alvor. 

 

Bagler runden og Dokka rundt er enkle og viktige bidragsytere til klubben vår. 

Tønsberg 4 dagers er vårt største løp og 2012 ble en stor suksess. 

 

Vi hadde også i år TV dekning av CX Tønsberg og uoffisielt NM da man må vente 

på tingvedtak for at vi kan offisielt NM. 

 

På sponsorsiden går alle våre avtaler ut ved års slutt og vi er veldig fornøyd med 

og fått to nye sponsorer i 2013 i et tøft marked. Takk til sponsorgruppa som har 

gjort en god jobb. 

 

Sportslig har klubben hatt en god sesong med flere gode prestasjoner. Lars 

Petter Nordhaug tok Tønsberg CK sin første Pro tour seier i 2012, gratulerer. 
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Styret har satt i gang en satsing på tur/mosjon syklister for sesongen 2013 som 

er spennende og prosjekt klubbhus i Messehuset.  Dette kom som mulighet i 

samarbeid med Tønsberg Turn når Messestyret skal selge Messehuset 

 

Styrets arbeid i sesongen 2012 har bestått i og følge opp arrangement, sportslig 

utvikling og våre sponsorer. 

 

Klubben hadde i 2012, 107 lisensierte ryttere 

 

Jeg vil takke medlemmer,frivillige og sponsorer for innsatsen i 2012 

 

Mvh 

Frode Stendahl, Leder 

 

FORDELING AV OPPSATTE POKALER 2012 
 

BENT BILLEHAUG`S POKAL   VOLLRATH ROBINSON BUGGE 

Tildeles beste juniorrytter gjennom sesongen som representerer TCK 

 

EVEN GRINVOLL`S POKAL   HENRIK TVEITAN 

Tildeles beste gutterytter gjennom sesongen i aldersgruppen 10-16 år som 

representerer TCK 

 

PER STENDAHL`S MINNEPOKAL  BJØRN ARILD ØHRE 

Tildeles den rytter/leder/trener som representerer et forbilde for andre i 

klubben 

 

 

 

 

Arrangerte ritt 

 

 

Tønsberg CK har arrangert flere ritt i sesongen, og vi vil nevne Tønsberg 4-

dagers, Baglerrunden, Dokka Rundt, CX Tønsberg, Giant- og Spinn Cup, Tour of 

Norway for Kids i tilegg til at vi har vært med å arrangere 1. etappe av Glava 

Tour.  
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Tønsberg 4 dagers 
 

Årets utgave av 4 dagers var den 25. utgave av rittet, og ble arrangert i 

perioden 2. – 5. august. 

Rittet ble for første gang i historien arrangert med en etappe i Sandefjord.  Vi 

har tradisjonelt hatt Slottsfjell etappen på torsdag, men vi ønsket å gi 

sykkelsporten et løft i Vestfold, og legge Sandefjord GP for proffene, og vår 

første etappe sammen. For å gjøre dette til en sykkelfest for både store og små 

syklister.  Slottsfjell etappen vil være tilbake i 2013 utgaven av rittet. 

Øvrige etapper hadde base i Stokke, med start og mål ved Stokke hallen, som 

viste seg å være godt egnet.    

 

Tønsberg 4 dagers befester sin posisjon, som et av Norges største sykkel løp 

med ca 370 deltagere. 

 

Takker på vegne av arrangementskomiteen alle som var med å bidro til dette 

store arrangementet, som er viktig for sykkelsporten også utenom vår region. 

 

Rune Stendahl 
 

 

 

Bagler runden 
 

Bagler runden og Super Baglern ble arrangert lørdag 12. mai.  Nytt av året 

var Bagler trimmen på 18 km beregnet på mosjonister og familier som ønsker en 

flott tur i Vestfolds vakre natur.  Dette ble ingen suksess, men skyldes kanskje 

liten markedsføringen av trimmen i forkant av arrangementet.  

For øvrig hadde vi også ungdoms Bagler`n som var et aktivt ritt for klassene 

M/K15-16, som ble samkjørt med Super Baglerne. 

Bagler rittene er i fin utvikling og vi setter deltager rekord vært år og vi 

nærmer oss nå 400 deltagere. 

 

Dokka Rundt 
 

Dokka Rundt er TCKs høsttilbud til alle tursyklister.  Løypen er lett og morsom, 

og går i indre Vestfold er ca 90 km lang. 

 

Rittet ble tidligere arrangert flere ganger på 70 og 80 tallet og ble svært 
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populært. Når vi nå har tatt tråden opp igjen er det for å bedre ritt-tilbud på 

slutten av sesongen for tur og veteran syklistene.  Vi hadde også en fin økning i 

deltagermassen, og rittet gir et fint bidrag økonomisk til klubben. 

 

På vegne av arrangør staben takker jeg for all dugnads innsats som blir nedlagt i 

våre ritt i 2012. 

 

Rune Stendahl 

 

 
Tour of Norway for Kids 

 

Søndag 08.07. ble nok et Tour of Norway for kids avviklet i 

messeområde. Som man kan se av bildet var det mange som tok turen, selv om 

det var midt i ferien. 271 fant veien til startstreken. 

Vår egen Morten Baksaas var heldig og 

kunne ta med seg hjem den gjeveste 

premien, nemlig ny sykkel. 

En minnerik dag for både liten og stor. 

Takk til dugnadsgjengen! 

 

Mvh 

Bjørn Arild Øhre 
 

 

 

   CX Tønsberg 2012 
 

CX Tønsberg ble arrangert lørdag 27. oktober.  I 2012 var det uoffisielt 

norgesmesterskap i cyclo cross i Norge.  Lars Petter Nordhaug var den store 

stjernen ved årets løp. 

Det ble svensk seier i dame og herreklassen med Emma Johanson og Magnus 

Darvell. 

Lars Petter Nordhaug og Bjørg Eva Jensen ble uoffisielle norgesmestere. 

 

Nytt i år var flytting av start og målområde til stadion. Løpet var i år igjen sendt 

på TV2 i opptak på sykkelkveld tirsdagen etter løpet. 

Dette har blitt et stort løp med stor dugnads innsats av flere både fredag og 

lørdag, stor takk til alle som deltok. 
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Vi ser en god økning i antall deltagere for hvert år, og håper flere vil være med 

neste år.  Vi er for sesongen 2013 fått uoffisielt NM igjen. 

 

 

Mvh 

Frode og Gino 
 

             

 

Oppsummering landevei sesongen 2012 senior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ola og Martin, kjørte begge for OneCo – Mesterhus i 2012, Ola fikk en opptur 

under bane NM i Stjørdal der han kom på 2. plass på 4000m. Martin veltet stygt 

i Danmark i Post Cup 1, og fikk hele sesongen spolert grunnet dette, men prøvde 

seg i noen ritt på høstseongen uten å få noen resultater.  Itilegg til disse syklet 

Ole Edvard for det nyetablerte KF Vestfold, hvor han gjorde flere gode løp. 

 

TCK sin eneste World Tour rytter, Lars Petter Nordhaug, hadde i 2012 en veldig 

sterk sesong med flere seire. Hans største seier kom under World Tour rittet 

GP Montreal i Canada, i tilegg vant han Trofeo Deia på Mallorca og 3. etappe av 

Post Danmark Rundt. Vil også nevne 3. plass sammenlagt i Glava Tour, 4. plass 

sammenlagt i Critérium International og 5. plass i Word Tour rittet Vuelta al 

Pais Vasco. Lars Petter representerte også Norge under OL i London, og VM i 

Nederland.  

Det er vært en fin sesong for TCK sine senior ryttere.  

 

Vi gleder oss til fortsettelsen! 
Rune Stendahl 
 

 

TCK hadde i 2012, 4 continental 

ryttere, Niklas, Adrian, Ola og Martin. 

Niklas Åkvik, som kjørte for Plussbank 

BMC, fikk spolert deler av sesongen 

med bl. a. kragebeinsbrudd, men hans 

beste resultat kom ved 4. plass under 

NM gateritt i Bergen. Adrian Gjølberg, 

Joker Merida, kom på 2. plass på den 

første NC i 2012 i Sandnes, og kjørte 

ellers sterkt. 

 

 
Niklas Åkvik og Martin Stendahl 
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ALDERSBESTEMTE KLASSER (10-16 ÅR) og junior 

LANDEVEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jon Anders Bekken 

 

Landeveisgruppen deltok på ritt gjennom hellsesongen på lokale ritt og     

Norgescup. Vi hadde med utøvere i alle klaser i UM med gode resultater. 

Enkeltutøvere deltok i U6 i Sverige og andre enkelte ritt i Sverige. 

            

Det ble gjennom ført en samling i påsken på Mallorca og en på Borgen i Svarstad 

i mai.  

 
Erik Tveitan. 21.01. 2013 
 

 

TERRENGGRUPPA 8-16 ÅR 
 

Trenerteamet har bestått av: 

Rune Hauan 

Jørgen Østby 

Anders Gundersen 

Terje Unneberg 

 

Oppmann: 

Stig-Henrik Klophmann 

 

Terrenggruppa har hatt treninger hver mandag og onsdag med utgangspunkt i 

Messeområdet i Tønsberg, Storås i Stokke har også blitt brukt. De yngste (7+) 

 

Det ble gjennomført treninger tirsdag, torsdag og 

enkelte helgedager 

Gjennom høsten og vinter.  

Treningene var todelt med en utedel og en innedel. 

Utedelen består av løping i forskjellige løpeformer. 

Innedel består av basistrening og hinderløype.  

Utøverne har hatt en bra utviklingskurve gjennom 

høst og vinter treningen. 

Det ble gjennomført fellestreninger på tirsdager og 

torsdager og enkelte helgeøkter gjennom vår og 

sommer. 

Utøveren har hat en god utvikling gjennom hele 

sesongen. 
 

           Landeveisgruppen deltok på ritt gjennom 

hellsesongen på lokale ritt og     

           Norgescup. Vi hadde med utøvere i alle 

klaser i UM med gode resultater. 

           Enkeltutøvere deltok i U6 i Sverige og andre 

enkelte ritt i Sverige. 

            

          Det ble gjennom ført en samling i påsken på 

Mallorca og en på Borgen i 

          Svarstad i mai.  

           

    

          

         Erik Tveitan 
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har hatt tilbud mandager mens de noe eldre (10+) har tilbud både mandag og 

onsdag. 

Første Terrengsykkeltrening var 11. April siste for sesongen 24. September. 

Det ble arrangert treningssamling for landevei og terreng i Svarstad på Borgen 

4. – 6. Mai. 

Utøverne har i hovedsak deltatt på Giant Cup, det første av ni ritt, i Sandefjord 

22. April – avslutning med kombinert Giant Cup og KM rundbane terren i Horten 

den 15. September.  

TCK arrangerte Giant Cup i Storås 5. September – med mange fornøyde ryttere 

og dugnadsdeltagere. 

Terrenggruppa bærer preg av mangel på stabilt trenerteam, med nok erfaring og 

kunnskap til å utvikle terrengsyklister, og henstiller styret om bistand til å få 

dette på plass. 

 

Tønsberg 28/1 2013 

 

Stig-Henrik Klophmann 
Oppmann Terreng 

 

 

Turritt – Veteran 2012 
 

Det har gjennom sesongen vært en fast gjeng som møttes torsdager og søndager 

på Jarlsberg.  Leder for denne gruppen har vært Terje Tønnesen. Gruppen 

startet opp med fellesturer i påsken. På torsdagsturene kjørte de en mer 

intervall preget trening, mens søndagsturene var lagt opp til rolig tempo i ca. 4 - 

5 timer. 

 

Vi stilte også i år med lag i Vestfold Rundt. 

 

 

 

 

Styret vil til slutt få takke alle for god innsats og positiv deltakelse i 2012. 
 

 

Januar 2013 

Styret 
 

 


