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Sesongen 2020 v/leder

Året 2020 har vært et meget spesielt år. Allerede 12. mars får verden en pandemi som
skal gjøre hverdagen helt annerledes. På lik linje med resten av samfunnet settes også
idretten på pause.
Ingen felles treninger eller ritt kan gjennomføres og sesongen blir merkelig.
Tross dette ser vi stort sett alle har gjennomført sine treninger på egenhånd, og klart
å holde motivasjonen intakt. Det står det stor respekt av!
Likevel kunne man gjennomføre noen aktive ritt på høst-sesongen. Og også i år setter
de aktive rytterne TCK i søkelyset. Vi gratulerer Marius Innhaug Dahl med seier i UM
på tempo.
TCK bruker også å ha sine arrangement gjennom sesongen, men grunnet pandemien må
disse avlyses. På bakgrunn av situasjonen får TCK arrangement støtte, og får da ingen
økonomisk belastning grunnet avlysningen.
Forprosjektet «sykkelrunde» som ble iverksatt i 2019, ble i 2020 gjennomført og er nå
avsluttet. Vi har nå fått en flott merket løype med start ved Klokkeråsen skole
Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter, og disse er stort sett gjennomført på Teams i
2020.
Styrets arbeid
Styrets arbeid har gjennom året vært å følge opp pandemien, så vi til enhver tid følger
gjellende smitteverns regler. Samt forsøke å legge til rette i en meg vanskelig periode.
2020 vil bli husket i lang tid hvor alt ble satt på vent.
Jeg vil takke alle medlemmer, frivillige og sponsorer for innsatsen i 2020.
Sportslig hilsen
Bjørn Arild Øhre
leder

Fordeling av oppsatte pokaler 2020

Bent Billehaugs minnepokal:
Ikke delt ut
Even Grinvolls pokal:
Marius Innhaug Dahl
Per Stendals minnepokal:
Ikke delt ut

Ritt

Baglerrunden 11. mai
Måtte avlyses pga pandemi

Dokka Rundt 7. september
Måtte avlyses pga pandemi

Sykkelprosjekt i Vestfold – «Osebergrunden»
Ide’makere og initiativtagere til prosjektet var Stig Lundsør og høyrepolitiker Jan
Nærsnes. De hadde en ide’ om at det burde lages en merket sykkelløype i Vestfold for
både trimere og aktive syklister. Slike løyper finnes mange steder i fylket for trimere
til fots (både langs kysten og i skogen). Så de mente at det var på sin plass med en slik
løype også for de som syklet enten det var familier på tur eller aktive syklister. Løypa
skal publiseres som hele Vestfolds sykkelløype, og kunne brukes av alle som ferdes på
sykkel.
De mente at det var mulig å få Fylkeskommunen med på å gi økonomisk støtte til en slik
løype og tok kontakt med undertegnede som tok ansvar for søknaden, og å etablere en
prosjektgruppe. Undertegnede søkte på vegne av sykkelklubbene i Tønsberg, Horten,
Re og idrettsskolen WANG. Elevene på skolen som trener langs veien trenger også en
løype både til sykling og langrenn (rulleski). Søknaden gikk gjennom og høsten 2019 det
ble etablert en prosjektgruppe med repr. fra sykkelklubbene og skolen med Tuv som
prosjektleder. Viktige støttespillere i prosjektgruppen var også Reidar Jørgensen som
fagmann (tidligere SVV) og sykkelentusiasten Stig Lundsør.
De viktigste kriteriene som ble vektlagt, og som var i samsvar med søknaden var:
1. Lite trafikk i løypa.
2. Ikke for krevende terreng, særlig med tanke på barnefamilier og vanlige syklister.
3. Gode parkeringsmuligheter for de som kjører bil til løypa + under trening/sykkelritt.
4. Lett å trimme/trene samlet der; a) Lite bremsing (rette strekninger og ikke for brå
svinger) b) Ingen bratte bakker c) Lett å ligge på hjul for de som trener d) Godt og
slett veidekke (både for sykkel og rulleski/rulleskøyter)
5. Enkelt å arrangere ritt med god sikkerhet (få vakter).
6. Kort avstand til aktuelle klubber i prosjektet (Re, HOC og TCK) og WANG
Toppidrett.

Gruppen jobbet med mange ulike løypealternativer, spesielt i Undrumsdalsområdet som
var veldig sentralt for alle sykkelklubbene. Der viste det seg at det ble vanskelig å få
til den løypa man ønsket seg uten å gå til inngripen i dyrket mark og private veier.
Til slutt endte gruppen opp med en løype som de mente oppfylte kriteriene i søknaden
og var en egnet løype både for turfolk og aktive syklister. Området var også godt
kjent fra tidligere og var mye brukt til trening og sykkelritt av Tønsberg Cykkelklubb.
Løypa er som følger: Start ved Klokkeråsen skole (Slagen kirke) – videre: Robergveien
(Vestre Rom), Romsdalsveien (Østre Rom), Rom skole, Røråsveien, Bøgata (Hassum),
Klokkeråsen.
Runden er ca. 1 mil (10,2 km) som vi mener er passende distanse for en trimløype,
treningsrunde og en rundbaneløype for fellesstartritt på sykkel. I tillegg er dette i et
kjent turområde med merkede løyper for fotturer/løping og nært knyttet til historisk
grunn (Oseberghaugen). Naturlig nok ble navnet på løypa; «Osebergrunden».
«Osebergrunden» ble godkjent av Fylkeskommunen/SVV og har i dag blitt tydelig
merket med skilt i alle veikryss og med en fin oppslagstavle med løypebeskrivelse ved
Klokkeråsen skole. Steder her egner seg fint som startplass for runden med gode
parkeringsmuligheter. Det er også kjøpt inn div. sikkerhetsutstyr og skilt som kan
brukes for å sikre syklistene når det er trening eller sykkelritt i løypa.
Viktige rådgivere i prosjektet foruten bidragsgiver Vestfold og Telemark
Fylkeskommune har vært Statens Vegvesen, Tønsberg kommune, Mesta og Euroskilt.
Tønsberg Cykkelklubb Prosjektleder/Bjørn Erik Tuv

Aldersbestemte 14-16 år
Mens vi ventet på at sesongen skulle komme i gang ble det på våren arrangert NCF
GRAND PRIX på Zwift, i tillegg ble det på sommeren arrangert trenings- ritt, som
flere Tck ryttere deltok på før sesongen var i gang i august.

Gutta i M14: Andreas Flaatten, Sander og Marius Innhaug Dahl
har syklet inn mange gode resultater og pallplasser denne korte
sesongen. Simen Bror Knotten var ute med voksesmerter hele
sesongen, men han kommer sterkere tilbake. Det er også verdt
å nevne at Marius ble ungdomsmester på tempo og fikk en fin
andreplass på fellesstarten. Andreas syklet inn til 10 plass
begge øvelser, mens Sander ble nr 12 på tempo og nr 13 på
fellesstarten.
Sivert Nordvik har hatt første året i den tøffe M15-16 klassen, han har deltatt i en
del ritt og fightet iherdig. Sivert fikk en flott 13 plass i M15 tempo, men måtte
dessverre bryte etter å ha vært involvert i velt i den tøffe løype under fellesstarten i
Sylling.

Våre gutter i M16, Oliver Aukland og
Morthen Wang Baksaas har vært i toppsiktet
gjennom hele sesongen og begge har syklet
inn pallplasser. På UM tempo ble Morthen nr
5 og Oliver nr 12. Begge gutta var med i et
seksmannsbrudd som gikk av gårde ganske
tidlig under fellesstarten og som holdt helt
inn. Gutta gjorde en fantastisk jobb hele
dagen og syklet inn som nr 5 og 6.

På NCF rankingliste endte Morthen som nr 5 og Oliver på en fin 7. plass denne
sesongen.

Disse gode plasseringene gjorde at gutta fikk lov til å prøve seg under NM jr gateritt,
og Norgescup jr Sandnes og Grenland. Det var gøy å se at gutta ikke gjorde seg bort
og de fikk god motivasjon til videre trening/satsning. Dette medført også til at begge
gutta har vært inne på langslagstesting.
Siden gutta avsluttet sesongen som juniorer, fikk klubben overaskende en junior
regionmester denne sesongen, da Morthen syklet inn til bestetid på RM tempo.

Gunnar M. Baksaas
oppmann

Tønsberg CK Elite - 2020

Tønsberg CK Elite hadde en svært
annerledes sesong i 2020. Det startet
veldig bra med UCI-ritt på Rhodos, med
god innsats og gode resultater. Deretter
ble det «lock down» grunnet covid-19.
Det ble en liten sommer/høst-sesong med ritt, komprimert på noen helger.

Lagets ryttere i 2020: Ken Levi Eikeland, Jon Anders Bekken, Christian Bergsjø,
Mikkel Eide, Vebjørn Rønning, Sondre Peder Kristensen, Kasper Rolfsen, Anton
Stensby.

Deltakelse i ritt: Rhodos -Tour/Grand Prix – UCI, Norges Cup, Tour te fjells (NC),
NM Lillehammer – UCI.
Tønsberg CK Elite fremstod også i 2020 som et aktivt lag. Gutta kjørte offensivt og
var helt klart med på å prege rittene. Laginnsatsen gjorde igjen at det ble oppnådd
meget gode resultater, og Tønsberg CK Elite har etablert seg som et av Norges beste
klubblag.




NM – lagtempo - 2 pl. Jon Anders Bekken/Iver Knotten/Torjus Sleen.
NM – gateritt - 6 pl. Mikkel Eide.




NM – U23 - 8 pl. Mikkel Eide
NC - Levanger – 3 pl. Mikkel Eide




UCI – Rhodos GP – 8.pl. Mikkel Eide
UCI – Lillehammer, Gylne Gutuer – 4 pl. Vebjørn Rønning

2020 oppsummeres som en kort konkurranse-sesong. Gutta har ambisjoner og satser
videre på idretten sin. De ofrer mye tid og ressurser. Sykkel er en lagidrett som
krever at ting fungerer. I løpet av sesongen har vi hatt noen fellestreninger som har
gitt mye, og vært veldig positive for miljøet – og humøret.
2021 har ikke startet som håpet, men vi sikter mot nye plasseringer i toppen!

Dag Erik Kristensen og Per Bergsjø, lagledere Tønsberg CK Elite - senior

Sesongen 2020 – SENIOR
Torjus Sleen har i år syklet for Pro kontinental-laget Uno-X Pro CyclingTeam og Iver
Johan Knotten har syklet for kontinental-laget Team Coop Sykkel.

Sesongen 2020 – Veteran (terreng/landevei)
Sesongen ble preget av pandemien gjennom hele 2020, men vi fikk gjennomført noe
aktivitet for våre Veteransyklister, ihht til myndighetenes smittevernregler. Vi håper
at 2021 bli et mye bedre år, at hverdagen vil normalisere seg igjen.
Bjørn Arild

Styrets økonomiske rapport 2020
Tønsberg Cykkelklubb, Organisasjonsnummer 982 910 226
Tønsberg CK sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske/paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben skal ved samarbeid og kameratskap fremme sykkelsporten.
Denne uttalelse er utarbeidet i forbindelse med årsoppgjør av regnskapet for året som ble
avsluttet den 31. desember 2020, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i
det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk
i Norge.
Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 13 639,50,-. Poster i regnskapet har i sum
mindre avvik er innenfor kostnadsrammen som ble vedtatt som budsjett for 2020.
Underskuddet dekkes av opptjent egenkapital.
Styret mener å ha oppfylt ansvaret ved å påse at klubbens regnskap og formuesforvaltning er
gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som styret har funnet
nødvendig for å muliggjøre at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:
1
2
3
4
5
6

Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og regnskapet gir et
rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater er
rimelige.
Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og
transaksjoner med disse.
Alle hendelser etter balansedatoen for regnskapet og som medfører korrigering eller
omtale, er korrigert eller omtalt.
Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for
regnskapet sett som helhet.
Økonomirutinene fungerer i det store og hele etter intensjonene, og i hht TCK sitt
lovverk, og klubben har tegnet ansvars og underslagsforsikringer.

I 2020 ble driftsinntektene på kr. 850 383,19og årsresultatet ble kr. -13 639,50
Balansen viser at klubbens eiendeler var bokført til 1 424 061,- av dette er kr 582 001 plassert i
bank, med tillegg av et depositum hos Circle K på kr 20 000,-.
TCK sitt klubbhus er balanseført til kjøpesum 822 060, men gjenspeiler ikke den virkelige verdi.
I forsikringsbeviset er forsikringssum satt til 33 mill i sameie med TT, og vår brøk i sameiet er
1/5 dvs vårt klubbhus har en forsikringsverdi på kr 6,6 mill.
Styret er av den oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift av selskapet er til stede, og det
har ikke inntrådt hendelser etter balansedagen som er av betydning for ved bedømmelse av

klubbens finansielle stilling Årsregnskapet for 2020 er derfor satt opp under denne forutsetning.
TCK har mottatt prosjektmidler til å lage en sykkelløype for trening/konkurranse. Prosjektet er
nå gjennomført på midler mottatt av Vestfold Fylkes kommune.
Klubbens virksomhet har ingen påvirkning på og forurenser ikke det ytre miljø. Det har derfor
ikke vært aktuelt med spesielle tiltak på dette området.
Klubben hadde per 31.12.2020 ingen ansatte. Styret består av fire menn, og to kvinner, og
avspeiler aktiviteten og medlemsmassen i klubben. Styret har ut fra en vurdering av antall
medlemmer ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Styret vil selvsagt vurdere fremtidige tiltak med tanke på eventuelt å imøtekomme samfunnets
forventninger på dette området, og klubben fremstår som kjønnsnøytral på alle områder.
Det har ikke vært rapportert om ulykker i klubben.

Tønsberg, 29.01.2020
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