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Sesongen 2021 v/leder
Sesongen 2021 har nok en gang vært påvirket av korona-pandemien. Dette har ført til få ritt
for de aktive, og de som har blitt gjennomført har vært påvirket av strenge smittevern
restriksjoner. Til tross for korona så har vi fått gjennomført treninger, for alle medlemmer fra
iblant de aktive unge til våre veteraner. Utsiktene for 2022 ser nå endelig mye bedre ut.
Likevel klarte vi i samarbeid med Re SK og HOC å gjennomføre Jokermesterskapet som er UL
og UM for de aldersbestemte klasser. Vi måtte på grunn av restriksjonene i Tønsberg flytte
arrangementet til Vennerød i Stokke, og fikk gjennomført arrangementet på en fin måte,
med en positiv dommerrapport.
Den sportslige resultatene har også i år vært veldig gode, og vil trekke frem et par av
prestasjonene til Marius Innhaug Dahl som vant U6 cycle Tour i Tidaholm sammenlagt, og
syklet inn til andreplasser på både tempo og fellesstart under Ungdomsmesterskapet.
Ina Nakken kom også inn i klubben i 2021, og startet sitt første ritt i UM og tok sølv på tempo
og bronse på fellesstarten under ungdomsmesterskapet, i tillegg til at hun søkte seg opp i
juniorklassen, og fikk en sterk 3. plass i NM gateritt.
Senior-laget vårt hadde også i år en super sesong, og ble NORGESMESTERE i lagtempo med
Jon Anders Bekken/Iver Knotten/Christian Bergsjø.
Vebjørn Rønning fikk også en sterk 3. plass i NM, U23 klassen. Til slutt vil jeg også nevne
Sondre Peder Kristensen sin timesrekord på bane, satt i 2021, som den første rekordholder i
Norge.
Det har vært avholdt 6 styremøter, i tillegg til en rekke kommunikasjoner styret imellom på
Teams og e-post.
Jeg vil få gratulere alle våre ryttere med en sterk sesong, samt alle medlemmer, frivillige og
sponsorer for innsatsen i 2021.
Sportslig hilsen
Rune Stendahl, leder

Ritt

Baglerrunden
Måtte avlyses pga pandemi

Dokka Rundt
Måtte avlyses pga pandemi

Ungdomsmesterskapet/Landsmesterskapet 2021
Årets UM/LM ble arrangert av TCK sammen med Re SK og HOC, lørdag 26. og søndag 27.
juni. Opprinnelig hadde klubbene i felleskap planlagt å arrangere «Vestfold 3-dagers», men
NCF ønsket sterkt at klubbene påtok seg UM/LM da de ikke hadde noen søkere.
Dette takket klubbene ja til, og det ble omstilling til dette mesterskapet istedenfor 3-dagers.
Siden Joker nå var blitt hovedsponsor for UM/LM ble navnet på rittet Jokermesterskapet.
Arrangøren planla å ha start/mål ved Peistoppen i tidligere Tønsberg 3-dagers løyper, og
tempo fra samme plass med vendemål forskjellige steder i Våle for de ulike klassene.
Det var god fremdrift i planleggingen, men pandemien var hele tiden en trussel. Når det
nærmet seg rittet var det mye smitte og rødt nivå i Tønsberg kommune. Selv om smitten var
på retur, og det var ventet at det skulle bli åpnet for konkurranser dagen etter mesterskapet
var det stor usikkerhet uken før om mesterskapet kunne avvikles.
Rittledelsen hadde hele tiden tett dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg og ordfører,
men fikk ingen forståelse for at rittet kunne gå som planlagt. Fortvilelsen var stor siden man
var godt i gang med de siste forberedelsene i Undrumsdal. Bla.a. var det satt ut 12
informasjonstavler + delt ut nabo-varsler til berørte beboere i området. Kommunen stod på
sitt og tillot ikke at vi arrangerte Jokermesterskapet i Tønsberg. Gode råd var da dyre, og på
kort varsel klarte rittledelsen å få positiv respons fra ordører Gleditsch og kommunelegen i
Sandefjord til å arrangere rittet i deres kommune. De tok imot oss med åpne armer !
Nye løyper måtte finnes over natten, og i løpet av helgen før mesterkapet fant rittledelsen
frem til gode løyper i Arnadalområdet. Det ble en lang løype på 17 km og en kort løype på
8,5 km. Vennerød skole var også positive til at vi benyttet deres skolegård og området rundt
til samlingsplass for rittet. Start/mål for alle klasser og distanser ble like utenfor skolen. Det

ble en meget hektisk uke for rittledelsen som måtte snu opp ned på alle sine planer og legge
til rette for mesterskapet i Arnadalområdet
Nye informasjonstavler ble satt ut, og nye nabovarsler ble trykket og delt ut langs løypene.
Lagledermøte ble kjørt fredag kveld på Teams, og det var lagt stor vekt på smittevern. En
egen smittevernplan ble iverksatt og fulgt opp av egen smittevernansvarlig. Alle som skulle
inn på arenaen ble registrert, og kun en foresatt kunne følge rytteren inn på arenen som var
sperret av. Det var en flott arena i skolegården med kiosksalg og klubbtelt for deltagerne.

Lørdag ble det arrangert temporitt for alle klasser i to forskjellige løyper (8,5 og 17 km) uten
vendemål. Forøvrig i samme løyper som søndagens fellesstart. K/M10 startet 5 km før mål i
den kort løypa. M 15 og M16 kjørte lang løype, de øvrige kort løype.
Søndag ble det kjørt fellesstart i kort løype for: K/M 10, K/M 11-12, M 13 og K 13-14.
M14, K15-16, M15 og M16 kjørte lang løype. Det ble også kjørt et kort «rekruttritt» søndag.
Gjennomføringen gikk som planlagt begge dager. Dyktig lokal speaker (Henning Larsen) og et
vellsmurt sekretaritat sørget for god service til både deltagere, klubber og publikum.
Arenaen var godt sperret av og start/målområdet fungerte meget bra. Ritteknisk gikk det
som planlagt med kortesje og følgebiler. Sikring av løypa var også godt ivaretatt, og med
vakter på alle viktige veier gikk det meste greit. Løypene var også sperret av mot rittet med
skiltet «Innkjøring forbud» for å hindre møtende trafikk mot sykkelkortesjen.
Flotte premieseremonier ble gjennomført for alle klasser, og det ble en rekke gode lokal
prestasjoner (omtales annet sted).
Arrangemetskomiteen ledet av Anders Eia Linnestad gjorde en fantastisk jobb, og det var
flott at de tre klubbene fikk satt sammen en så god arrangørstab. Det var representanter fra
alle de tre klubbene i ledende posisjoner. Mye ritterfaring var samlet i denne staben.
Arrangøren fikk mye ros for at de klarte å gjennomføre et godt mesterskap under de
rådende forhold, og at de klarte å flytte hele arrangementet på så kort varsel.
De tre klubbene har et ønske om å fortsette det gode samarbeidet også neste år, og er i full
gang med å planlegge Vestfold 3-dagers i Undrumsdal og opp til Slottsfjellet.
Bjørn Erik Tuv
Løype – og sikkerhetssjef

Sportslig aktivitet
Årsrapport fra TCK terreng 10-16
Sesongen 2020-2021 var preget av pandemien for terrenggjengen også. Vi har tross tiltak
klart å få til treninger og hatt mye moro. Det er stort sett Messehuset som er
utgangspunktet for aktivitetene, men vi har også besøkt Teieskogen og Barkåkerområdet.
Gjengen består av gutter og jente(r) fra 10-16 år. Oppmøte har variert noe, men vi har en
stamme på ca 10 ryttere. Det er svært godt humør i gruppa og latter og vitser blir det mye
av.

I august fikk vi til treningssamling på Trysil. Det ble en svært vellykket samling med høyt
aktivitetsnivå hele tiden. I tillegg til trenerteamet fikk vi med oss 2 voksne som bidro veldig
godt. Downhill- og stisyklingsmulighetene lå rett utenfor stuedøra og vi syklet både sent og
tidlig. Alle ryttere fikk utdelt TCK drakter og det var veldig stas.
På høsten startet vi med innetrening på Kongseik ungdomsskole. Det trenes styrke og spilles
ball. Dette har vært og er flott for å holde gruppen samlet også i vinterhalvåret.
Gruppen har deltatt og arrangert cyclocross-karusell sammen med Vestfold sykkel. TCK
etablerte en løype i Messeormådet, som vi fikk skryt for. Det er moro å se hvor godt våre
ryttere gjør det også i
treningsritt.
Etter vinterferien starter vi
igjen opp utetrening og det
blir gøy å komme seg ut i
skogen igjen. Ambisjonen er å
holde på gruppen og håpet er
å få med noen flere, kanskje
spesielt noen flere jenter.
For TCK terreng
Tommy og Thomas (Audun og
Chris)

Sesongen 2021 –
aldersbestemte 13-16
Sesongen 2021 startet med begrensninger og lite rittilbud på grunn av covid-19. De
tradisjonelle rittene i Danmark med Youth Tour og Tour De Himmelfart ble avlyst. Dermed
ble det isteden en lang vårsesong med mye trening som viste seg etter hvert å gi fine
resultater. Aktive ryttere denne sesongen har vært Sivert Nordvik, Andreas Flaaten, Simen
Bror Knotten, Marius og Sander Innhaug Dahl og med nytt tilskudd på jente siden, med
skøyteløperne Ina Nakken og Vilde Semb. Alle ryttere i M/K 15-16.
Sesongen startet med Vestfoldklubbenes arrangement av UM, som nå har fått navnet
Jokermesterskapet. Her ble det en rekke fine plasseringer med pallplasser til Ina, med sølv
på tempo og bronse på fellesstarten. Marius tok sølv på både tempo og fellesstart. Vilde fikk
en fjerdeplass på tempo, Sander en 7 plass på fellesstarten, Andreas en 9. plass på tempo og
Sivert en 22 plass på tempo som beste resultat. Alle dermed med en fin rittstart på 2022
sesongen.
Etter UM ble det på nytt en lengere pause frem til august for flere av rytterne, som ikke
valgte å reise til Sverige og Danmark.

Ina, Sander og Marius bestemte seg for å reise, og
først til U6 cycle Tour i Høkensås. Dette ble på
mange måter et høydepunkt på sesongen. Ina
plassert seg med pallplasser 4 ganger, hadde
underveis spurttrøya, og endte til slutt på en flott
5. plass. Marius var også på pallen 4 av 6 etapper
og på den avsluttende tempoen på 14 km var han
helt overlegen. Dermed gikk han helt til topps i
sammendraget og fikk den gule trøya. Underveis
hadde han hele tiden tatt poeng på den blå
spurttrøya, og til slutt fikk han den også. Sander
var fint med hele tiden og plasserte seg på plasser
mellom 9 og 15.
Neste ritt var Randers Bike Week på Marius og
Sander, her ble det etter en flott start på tempoen for
Marius med en 4. plass. Men en velt på andre etappe
medførte han måtte etter hvert bryte hele rittet.
Sander overasket stort med en flott 5. plass på 2.
etappe i et spurtoppgjør med 50 av 100 startende
ryttere fra Danmark, Nederland, Tyskland og Norge.
Høstsesongen i august og september ble gjennomført
med Sørlandets Petit Prix, deretter Glåmdal Petit Prix,
Rogaland 3 etapper og Grenland Petit Prix.
Ina
vant sammenlagt både på Glåmdalen Petit Prix og
Rogaland 3 etapper. Marius vant sammenlagt i
Rogaland 3 etapper og Grenland Petit Prix, og med 3
plass sammenlagt på Glåmdalen Petit Prix, etter at han
kjørt inn solo på siste etappe opp til festningen.
Andreas, Sander og Sivert gjennomførte også
høstsesongen meget bra, med flere topp 10
plasseringer. Vilde stilte til start i Grenland Petit Prix,
hvor hun vant den avsluttende tempoen. Simen stilte til
start på Glåmdalen Petit Prix, etter en litt
problemsesong. Regner og håper på at han kommer sterkere tilbake i sesongen 2022.

Landeveissesongen ble avsluttet med en flott 3 plass på Ina i junior NM gateritt i Stavanger,
der hun gikk opp en klasse. Sterkt og offensiv
kjøring av Ina som har
første året på sykkelen. Nest år hvor hun går
opp i junior klassen får hun forhåpentligvis
også med seg Vilde på videre satsing på
sykkelen.
Senere på høsten i etterkant av
landeveissesongen stilte Marius og Sander til
start på den nyåpnede velodromen på Sola,
da det ble arrangert UM på bane.
Fine plasseringer på begge, hvor Marius fik 6
sølvmedaljer i de ulike baneøvelsene.

Karl Erik Dahl, leder for 13-16 år

Junior

TCK hadde bare 1 juniorsyklist i 2021, Simen Kristiansen (født 2004), og han syklet ikke
mange ritt. Var med på første NC-helg og på NM ser det ut til. Ina Nakken (født 2005) meldte
seg opp til Jr. og deltok på NC i Sandnes og NM Gateritt. Hun kom hjem med bronsjemedalje
fra NM Gateritt.
Francisca Vivian Da Silva Eriksen og Ken-Levi Eikeland dro i 2021 i gang fellestreninger for
junior (født 2004 og 2003) og yngre hospitanter (født 2005 og 2006). Første fellestrening var
i slutten av april og de gjennomførte totalt 11 fellestreninger.

Birgit Norvik, leder junior

Tønsberg CK Elite - 2021

Tønsberg CK Elite hadde igjen en svært annerledes sesong i 2021 pga. covid - situasjonen.
Ingen treningssamling i utlandet og muligheter for å kjøre ritt på våren. Det ble også en sen
sesongoppstart i Norge. Det ble flere utsatte/avlyste ritt og ritthelger som ble flyttet. Det ble
store utfordringer for å få gjennomført rittsesongen.
Lagets ryttere i 2021: Ken Levi Eikeland, Jon Anders Bekken, Christian Bergsjø, Mikkel Eide,
Vebjørn Rønning, Sondre Peder Kristensen, Kasper Rolfsen, Anton Stensby, Kristian Høvås,
Simen Svendsen.
Deltakelse i ritt: Norges Cup, Tour te fjells (NC), NM, UCI-ritt i Danmark, UnoX-weekend UCI.
NM bane.
Tønsberg CK Elite fremstod også i 2021 som et aktivt lag. Gutta kjørte offensivt og var igjen
helt klart med på å prege rittene. Laginnsatsen gjorde at det ble oppnådd meget gode
resultater, og Tønsberg CK Elite har nå etablert seg som et av Norges beste klubblag.
Resultater:
NM – lagtempo – Norgesmestere - 1 pl. Jon Anders Bekken/Iver Knotten/Christian Bergsjø.
NM – U23 - 3 pl. Vebjørn Rønning
NM – tempo – 9 pl. Anton Stensby
NM – gateritt – 10 pl. Jon Anders Bekken
NM – bane – 4000 m forfølgelse – 3 pl. Sondre Peder Kristensen
Norgesrekord bane, ny times rekord – Sondre Peder Kristensen
NC, gode plasseringer gjennom sesongen.
2021 oppsummeres igjen som en kort konkurranse-sesong. Det var stort med innsatsen i NM
- 48 år siden sist NM-gull i lagtempo.
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.
2022 sesongen ser lysere ut - vi satser på gode muligheter og resultater for våre
eliteutøvere.
Flere av gutta på laget har nå valgt å avslutte sin sykkelsatsing. Takk for innsatsen og lykke til
videre.
Torjus Sleen syklet for Pro-Conti-laget Uno-X Pro Cycling Team i 2021, og gjorde her en fin
innsats for laget sitt.
Iver Knotten syklet for Team NIPPO-Provence-PTS som er Conti-lag fra Sveits, gjennomførte
også en god sesong.

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

Tur og veteran
Mangler

