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Sesongen 2019 v/leder
Sportslig måtte vi ta en viktig avgjørelse når det gjaldt våre senior ryttere, da det
ikke var noe tilbud til disse. Det har vært en spennende reise, men de 8 rytterne som
elitelaget har bestått av, har bevist at dette var en riktig avgjørelse. De har preget
alle løp de har vært med på og virkelig satt TCK i søkelyset. Avslutningsvis får vi 2 nye
Norgesmestere på bane med Ken Levi Eikeland i poengløp og Sondre Peder
Kristensen i Mjr på 1000m.
Vi har også hatt Torjus Sleen på kontinentallag.
I de aktive klassene har det også vært fin aktivitet. Treningene har foregått i
samarbeid med HOC og Re SK. Også i aktive klasser har det vært gode resultater med
Oliver Aukland sin 2 plass i UM som beste prestasjon.
Jeg vil rette en stor takk til trenere og støtteapparat for innsatsen gjennom hele
sesongen med våre aktive ryttere.
Styret har gjennom året satt fokus på rekruttering, og startet arbeidet med å lage en
sports- og rekrutteringsplan, dette arbeidet er på nåværende tidspunkt ikke
ferdigstilt, men vi ser på rekruttering som et viktig satsingsområde.
Det er en stor utfordring å finne personer som er villige til å ta ansvar for
rekruttering av nye ryttere i aktive klasser. Det være seg både på landevei og terreng.
Vi har nå inngått et samarbeid med Wang, Re SK og HOC for sammen å finne løsninger
med rekrutering i aldersbestemte klasser.
I tur og veteran gjengen har det i 2019 vært en stor aktivitet.
Her er det gjennomført treninger, ritt og sosiale aktiviteter.

Vi har arrangert Baglern og Dokka Rundt med godt resultat for klubben.
Vi måtte dessverre ta en tung avgjørelse om å avlyse Tønsberg 3 dagers. Dette på
grunn av sikkerhet.
Klubben har også i 2019 engasjert seg i et forprosjekt med ønske om å opprette en
sikker og god treningsløype for sykkel og rulleski i et område som mange
sykkelklubber, idrettslag og skoler sogner til. Klubben ser mange fordeler med å skape
«fredelig mosjonsløype» som også kan brukes i konkurranser, og dette kan bli «hele
Vestfolds sykkelløype».
I dag er det 5 sykkelklubber som holder til i området, og vi stiller med en representant
i prosjektet, som skal finansieres med midler fra Vestfold Fylkeskommune, og uten
kostnader for klubben
TCK har også 3 aktive dommere som utøver mange oppgaver gjennom sesongen, både
regionalt og nasjonalt.
Samt Inger Ness som har høyeste UCI status, som eneste i Norge. Hun har hatt mange
oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2019.
Styrets arbeid
Styrets arbeid har gjennom året vært å følge opp arrangement, sportslig utvikling og
våre sponsorer.
Jeg vil få takke alle medlemmer, frivillige og sponsorer for innsatsen i 2019.
Sportslig hilsen
Bjørn Arild Øhre
leder

Fordeling av oppsatte pokaler 2019

Bent Billehaugs minnepokal:
Sondre Peder Kristensen
Even Grinvolls pokal:
Oliver Aukland
Per Stendals minnepokal:
Jon Erik Knotten
Tønsberg CK’s Hedersfat
Rune Stendahl

Tønsberg Cykkelklubb 90 år
Klubben vår fylte 90 år 10. august 2019. Fordi dette var midt i sesong og mange var
opptatt, besluttet styre å flytte markeringen til oktober.
Det var en komite til å ta seg av arrangementet bestående av Even Grinvold, Marian
Valla og Inger Ness.
Lørdag 12. oktober fant markeringen sted. På ettermiddagen var yngre utøvere samlet,
først med treningstur sammen med Magne Orre, Steffen Kjærgaard og Dag Linnestad.
Etter turen var det samling i klubblokalet med pizza, brus og kaker.
På kvelden var det fest for de voksne i messehuset. 54 medlemmer var tilstede. Det
var middag med drikke og senere kaffe og kaker, blant annet en fantastisk bløtekake
pyntet med TCK logo.
Det var flere taler både fra tidligere aktive og styreleder, og ikke minst gjorde
elitelaget ære på styreleder. Veldig hyggelig og fortjent.
Det var utdeling av utmerkelser. Fortjenestemerket til Carina W. Baksaas,
Per Bergsjø, Jon Erik Knotten og Terje Tønnesen.
Det ble en hyggelig kveld for alle, og noen ville ikke avslutte den før sent på kveld.

Even Grinvold

Mariann Valla

Inger Ness

Arrangerte ritt
Ritt- og Arrangementskomiteen i løpet av 2019 gjennomført 3 arrangementer, med
tillegg av at vi har planlagt for gjennomføring av Tønsberg 3 dagers som ble avlyst. Vi
har holdt 6 møter, og representanter fra komiteen har deltatt i mange møter med
etater og organisasjoner som berører vårt område.
Komiteens oppgaver har i hovedsak vært:
• Planlegge og forberede klubbens arrangementer.
• Innhente nødvendige tillatelser.
• Bestille og anskaffe nødvendig materiell.
• Kalle inn tilstrekkelig mannskaper til arrangementene.
• Lede gjennomføringen av arrangementene og de innkalte mannskaper.
Dugnadsmannskapenes oppgaver har vært: - Stasjonær-/Løypevakt - Sekretariat Bistand ved start og mål - Rigging før ritt/arrangement - Nedrigging etter
ritt/arrangement - Rydding etter arrangement
Totalt har i overkant av 100 posisjoner i forbindelse med rittene blitt utført som
dugnadsoppgaver i 2019 på våre arrangement. Disse bidragene fra medlemmene har
ført til at vi har klart å gjennomføre årets ritt på en god måte.

Baglerrunden 11. mai
Vi arrangerte i år Super Bagleren og Baglerrunden etter et års pause.
Arrangementet var tilbake i samme trasé som i tidligere, hvor Super Bagleren er på ca.
113 km og
Baglerrunden er på ca. 69 km. Deltager antallet fortsetter å synke på Baglerarrangementet, og vi hadde i år 128 deltagere.

Tønsberg 3 dagers 24. – 26. mai
16. mai, etter vårt møte i arrangementskomiteen kom vi dessverre til den konklusjon at
vi måtte avlyse rittet pga at vi ikke har tilstrekkelig med vakter for å kunne
gjennomføre 3 dagers etter oppsatt plan. Av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke
påta oss dette ansvar, noe som var sterkt beklagelig overfor ryttere og andre, men
sikkerhet settes i første rekke på våre arrangement. Vi fikk noe «støy» fra «sykkelNorge» på denne avgjørelsen, men vi kan ikke arrangere uten at vi er trygge på at
sikkerheten for rytterne er tilfredsstillende.

Vestfold Cup 11. september
Vi hadde ett arrangement i årets Vestfold Cup. Dette foregikk på Borgeskogen i
Stokke hvor vi syklet en rundløype på ca 5 kilometer. Vestfold Cup er et lavterskel
tilbud for mosjonister og aktive ryttere, og her er det plass til flere deltagere. På
vårt ritt i cupen starter alle samtidig, men sykler forskjellige distanser, hvor de
yngste deltagerne må gjøre seg ferdig før høyere klasse kan gå frem å øke farten i
rittet.
Dokka Rundt 7. september
Dokka Rundt er TCKs høsttilbud til alle tur-syklister, og ble avholdt 7. september
2019. På grunn av Fylkes- og kommunevalget måtte vi flytte sekretariatet til Sem IF
klubbhus, men løypa var uforandret. Vi deler også her rittet i Super Dokka og Dokka
rundt, men de sykler samme distanse. Vi hadde i år totalt 179 deltagere noe som er en
tilbakegang på ca. 10 % ift siste år.
Rune Stendahl

Sesongen 2019 - Aldersbestemte 10-16 år
TCK’s aldersbestemte gruppe har i år bestått av:
M11-12: Herman Wille
M13-14 Simen B. Knotten, Andreas Flaatten, Sander og Marius Innhaug Dahl, Sivert
Nordvik.
M15-16 Oliver Aukland og Morthen Wang Baksaas.
Rytterne har deltatt i inn- og utland, og syklet inn til mange gode plasseringer.
TCK har stilt med ryttere i følgende ritt denne sesongen:
3dage i nord (Danmark)
Rogaland 3 etappers
Asker Petit Prix
Youth Tour (Danmark)
Tour de Himmelfart (Danmark)
Fana 2dagers
U6 (Sverige)
Randers Bike-week (Danmark)
UM (Bodø)
Svanesund 3dagers (Sverige)
Sørlandet Petit Prix
Glåmdal Petit Prix
Ronde van vestkant
Grenland Petit Prix
Denne gruppa har hatt tilbud om
trening en gang i uka i samarbeid
med Re og Horten. I tillegg
hadde vi sommeravslutning med
sykkeltur før grilling og hygge på
klubbhuset.

Gunnar M. Baksaas

Tønsberg CK Elite - 2019
Tønsberg Cykkelklubb startet opp elitesatsing for seniorer denne sesongen. Gruppa ble
bestående av 8 ryttere fra Tønsberg, Sandefjord, Kongsberg/Drammen. Laget ble satt
sammen av unge, men også mer etablerte ryttere. Tønsberg CK Elite hadde et godt
samarbeid med Sveinung Bertelsen, og konkurrerte også for Oslofjord Cycling Team i
2019-sesongen.

Lagets ryttere: Iver Knotten, Marius Blålid, Ken Levi Eikeland, Jon Anders Bekken,
Andre Bekken, Christian Bergsjø, Edvardt Tuko og Isak B. Solheim.
Deltakelse i ritt: Rhodos -Tour/Grand Prix - UCI (Oslofjord),
Himmerland/Skiveløpet-Danmark (Oslofjord), Belgia, Ronde van Berg, Vestfold Rundt,
alle Norges Cup-rittene, Sundvollen Grand Prix, Ringerike Grand Prix, Baltic-Tour-Polen
- UCI (Oslofjord/TCK), NM, Hallingdal (NC), Lillehammer -UCI, lagtempo - Follo.

Tønsberg CK Elite fremstod som
et aktivt lag i 2019 - sesongen.
Gutta var offensive og helt klart
med på å prege rittene. De
fungerte virkelig som et lag, og
kjørte for hverandre.

Laginnsatsen gjorde at det ble oppnådd meget gode resultater, og
Tønsberg CK Elite etablerte seg gjennom sesongen til å være et av
Norges beste klubblag.













NM: Jon Anders Bekken, sølv – NM gateritt, Iver Knotten, sølv – NM tempo, Jon
Ander/Iver/Marius Blålid, sølv – NM lagtempo.
EM, U23, tempo – Iver, 4 plass.
VM, U23, tempo – Iver, 18 plass i U23-klassen.
Ringerike Grand Prix, Ken Levi Eikeland, 7 pl.
Baltic, Polen. Iver 4 pl. i konkurransen om ungdomstrøya, Ken høyt oppe på
poengtrøya.
Ronde van Vestkant, seier til Iver sammenlagt.
Sterke resultater i NC, bla. Iver med seier på tempo, Stjørdal og Hallingdal.
Birken 2019, Marius 5 pl.
NM – U23, Christian Bergsjø, 15 pl.
Norgesmester, bane – Ken.
Lokale ritt: Ronde van Berg – seier til Jon Anders (Regionsmester) Marius nr.2,
Bagler-runden og Vestfold Rundt – seier til Andre Bekken.

2019 har vært et innholdsrikt og viktig år for Tønsberg CK Elite. Det er en flott gjeng
med ambisiøse gutter som vil satse 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
flere fellestreninger som har gitt mye, og vært veldig positive for miljøet og humøret.
Dette gjør det enkelt å satse videre mot neste sesong.
Vi gleder oss til 2020!

Jon Erik Knotten og Per Bergsjø,
lagledere Tønsberg CK Elite - senior

Sesongen 2019 – SENIOR
Torjus Sleen har i år syklet for kontinental-laget Uno-X Norwegian Development
Team. Har ved flere anledninger syklet meget sterkt, både for laget og egne
prestasjoner. Av resultater kan vi nevne:
 Sundvolden GP (2.1)
12. plass
 Paris-Roubaix Espoirs(1.2U)
2. plass
 NM Tempo
4. plass
 NM Fellesstart
24. plass
 Tour de l’Avenir (2.Ncup)
23. plass sammenlagt
 Okolo Slovenska/Tour de Slovaquie (2.1)
Vinner av ungdomsklassen
 World Championship U23 – Road Race (WC) 10. plass
 Il Piccolo Lombardia (1.2U)
7. plass

Sesongen 2019 – Veteran (terreng/landevei)
Av TCKs totalt 378 medlemmer er 323 over 30 år (85%). Denne andelen har vært
stabil de siste par årene.

Som tidligere har det i løpet av sesongen blitt arrangert fellesturer på landevei og
terreng. Deltagerantallet på vårparten var relativt bra men dalte gradvis. Det at
gruppe C kjørte eget opplegg/egne turer grunnet Trondheim-Oslo var nok litt med på å
bidra til dette. Samtidig var det flott at gruppe C fikk i gang en plan og opplegg for
Trondheim – Oslo mv. En gjeng fra TCK var på Mallorca i uke 18. Mallorca oppholdet ble
bra og det ble delt på ansvar for tur/ruteplanlegging mv (som i 2017). TCK-gjengen som
kjørte Trondheim-Oslo sammen med Runarekspressen fikk også en fin opplevelse.
I løpet av året har initiativet med Turdamene blitt lagt ned grunnet lite oppmøte.
Terrenggruppa er også lagt på is.
Status siste halvår er at fellesaktiviteter innenfor veteran har stoppet opp.
Undertegnede forsøkte å få andre til å ta ansvar for gruppe B samt koordinere med
gruppe A og C samt Turdamene mv (ta et helhetlig ansvar for Veteran/landevei). Ingen
meldte seg og da stoppet det litt opp innenfor veteran/landevei som sådan.

Det arbeides imidlertid nå med å få i gang noe mer struktur igjen for 2020 (A/B/C
mv). For TCK-Veteran er mange og det er et godt miljø som vi må forsøke å bevare.
Både terreng og landevei.
Det har også vært gjort en del informasjonsaktiviteter for å fortsatt beholde miljøet
og aktiviteten på Family Sport Club (tidligere Stamina).
Det er bra og gjør at miljøet kan opprettholdes også på vinterstid. Det er nå ca. 20
TCK-ere på spinning hver uke mv.
Ideen og tanken bak TCK Medlemspuls eksisterer fortsatt og det er bra å se at
enkelte forsøker å invitere til felles-turer og aktiviteter. TCK Medlemspuls er som
kjent åpen for alle medlemmer og alle kan invitere på tur eller dele andre saker mv.
TCK har mange medlemmer innenfor Veteran-kategorien. God tilstrømming med
medlemmer de siste årene kombinert med et godt miljø gir et godt fundament for å
bygge videre på det som eksisterer. Det fordrer imidlertid at noen tar ansvar for
helheten og informasjonsflyt/innhold/struktur mv.
Hans Magne Holst

