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Sesongen 2018 v/leder
Vi har gjennom året hatt en juniorrytter og en liten gjeng aktive ryttere. Vi har
også hatt 3 ryttere på kontinentallag. Under NM i Sandefjord fikk vi en
historisk Norgesmester. Torjus Sleen ble klubbens første Norgesmester i
klassen U23.
Jeg vil rette en stor takk til trenere og støtteapparat for innsatsen gjennom
hele sesongen med våre aktive ryttere.
Det er en stor utfordring å finne personer som er villige til ta ansvar for
rekruttering av nye ryttere i aktive klasser. Det være seg både på landevei og
terreng. Vi har i 2018 hatt organisert trening sammen med Horten Sykkelklubb
og Re Sykkelklubb. Det har vært positivt for utøverne, og det er viktig at vi får
på plass personer som kan videreføre dette samarbeidet.
I tur og veteran gjengen har det i 2018 vært en stor aktivitet.
Her er det gjennomført treninger, ritt og sosiale aktiviteter.
Vi har arrangert Dokka Rundt med godt resultat for klubben.
Tønsberg 3 dagers ble gjennomført i tråd med planene - 4 etapper på 3 dager.
Dette er et viktig arrangement som vi kan være stolte av.

Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2018.
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 2018.
Sportslig hilsen
Bjørn Arild Øhre
leder

Fordeling av oppsatte pokaler 2018

Bent Billehaugs minnepokal:
Christian Bergsjø

Even Grinvolls pokal:
Marius Innhaug Dahl

Per Stendals minnepokal:
Synnøve Fosse

Arrangerte ritt
Tønsberg 3-dagers
Årets ritt ble avviklet 25.-27. mai. Rittet i år var også over 4 etapper på 3
dager, hvor første etappe var opp Slottsfjellet. De øvrige etappene ble avviklet i
samme løyper som året før i Undrumsdal.
Løypene i Undrumsdal har vist seg å være en god løsning både for oss arrangører
og deltakere. Veiene er fine og terrenget er relativt kupert. Med ny asfaltert
vei over «Himmelspretten» og ved Holt Gård, ligger alt til rette for en sikker og
god gjennomføring i 2019.
Takket være vårt gode samarbeid med Interspons og Tour of Norway, kan vi
være stolte av å ha Norges fineste arena for barn og unge. I tillegg får vi
disponere rittbiler og sambandsutstyr fra Tour of Norway, noe som gjør
arrangementet «komplett». Det rettes også en stor takk til de øvrige
sponsorene!
Deltakelsen i år var på totalt 251 ryttere. Vi har ennå et lite stykke igjen til å nå
gamle høyder hva gjelder antall deltakere. Etter noen års opphold tar det nok
litt tid før vi er tilbake der vi var som et av Nordens største ritt for ungdom.
Samtlige etapper ble planlagt godt og sikkert gjennomført av en rutinert
arrangørstab. Rittrapporten fra sjefskommisær Heidi Stenbock-Haakestad var
som ventet veldig bra.
I den anledning vil jeg takke alle som har bidratt til et vellykket arrangement!
Etapperittet har nå funnet sin form. Vårt håp er at dette kan videreføres i
årene som kommer, og at klubber og NCF vil støtte ytterligere opp rundt
arrangementet slik at det blir deltakerrekord for 3-dagers i 2019.
Økonomisk gikk 3-dagers med et pent overskudd, noe som vil bli benyttet i
videre rekrutteringsarbeid for klubben.
Henning Orre
Rittleder

Bagler runden
Bagler runden og Super Baglern ble avlyst i 2018 pga ressurser/ny vaktordning

Wenma Cup
5. juni hadde vi Wenma Cup på Borgeskogen i Stokke. Rittet var arrangert som
fellesstart for alle klasser i en rundløype på 5 km.
Vi arrangerte Wenma Cup 4. september som temporitt over 5 km for de yngste,
og 10 km på Gulli. Dette var også regionsmesterskap for TeVeBu.

Dokka Rundt
Dokka Rundt ble arrangert 1. september, og er TCKs høsttilbud til alle
tursyklister. Løypen er lett og morsom, og går i indre Vestfold og er ca 90 km
lang.
I 2018 hadde vi 191 deltagere, fordelt på 52 i Super Dokka og 139 i Dokka
Rundt. Dette er en liten økning i deltagerantallet ift sist år. Vi arrangerte og
turrittet den 2. september.

CX Tønsberg
Vi måtte dessverre avlyse CX Tønsberg pga kollisjon med andre arrangementer i
messeområdet.

På vegne av arrangør-staben for Dokka Rundt og Wenma Cup takker jeg for all
dugnads innsats som blir nedlagt i våre ritt i 2018.

Rune Stendahl

Sesongen 2018 - aldersbestemte
Vi er ikke så mange, men mange av de som er med er veldig aktive og kjører inn
mange gode resultater i TCK trøya.
I klassen M/K 11-12 har TCK i år hatt 6 ryttere: Wilma Aukland, Andreas
Flaatten, Herman Wille, Simen Bror Knotten, Sander og Marius Innhaug Dahl.
I M13-14 har Sivert Nordvik, Oliver Aukland og Morthen Wang Baksaas deltatt
for TCK i ritt i Norge, Sverige og Danmark.
På vårparten var det flere ritt som ble avlyst pga. utfordringer med å skaffe nok
vakter. Fra sesongstart i april og frem til U6 ble det kun gjennomført 4 aktive
ritt: Rogaland 3 etappers, Fana 3 dagers, Gauldal 3 dagers og Tønsberg 3 dagers.
Det gjorde at flere deltok på ritt i Danmark og/eller ble med på Norgescupen i
terreng. Heldigvis ble alle ritt gjennomført som oppsatt i høstsesongen.
På våren fikk vi til et treningssamarbeid med HOC og Re, og det ble tilbud om en
ukentlig trening på kryss av alder og klubb. Det har vært veldig positivt og flott
med ett ukentlig samlingspunkt. Nye bekjentskaper har blitt knyttet og flere
avtaler treninger sammen utover dette. Nå i vinter har det vært tilbud om 2
treninger i uka i Horten (løping/spinning/styrke).
I anledning sommeravslutningen, var Torjus Sleen med på en sykkeltur. Det er
stas når de «større aktive» viser seg litt.

Gunnar M. Baksaas

Sesongen 2018 - JUNIOR
I sesongen 2018 har TCK hatt Christian Bergsjø i junior klassen. Cedrik
Christophersen var også med i et ritt under Tønsberg 3-dagers.
Christian har hatt stor fremgang, og hevdet seg i flere av norgescup-rittene i
løpet av sesongen.
Påsken 2018 deltok Christian på samling i Belgia sammen med andre ryttere fra
Wang Toppidrett. Her kjørte han flere Kermesse-ritt, og gjorde det bra med 7
plass som bestenotering. Han deltok også for «Cervelo-Goodso», nederlandsk
juniorlag under Junior Flanderen. Rittet gikk samme dag som proffene. I dette
rittet ble Christian nr. 56. Det var kun 65 som kom i mål av 175 startende.
NC-Gylne Gutuer på Hamar i juni, ble det en 8. og 9. plass på Christian. Under
NM i Sandefjord, følte han at det ikke var full klaff, men plasseringene 13, 14 og
18 var alle i kort avstand til pallplassering. Neste ritt ble "tour de Hallingdal",
som ble en ordentlig opptur. Christian kjørte veldig bra og aktivt under 4 dager,
og det ble belønnet med en 3. plass som beste resultat.
I august ble Christian tatt ut til å delta i «Morgendagens helter», som
arrangeres samtidig som "Arctic Race". Dette ble en fin erfaring og en morsom
representasjon for TeVeBu-regionen. Her ble det 20. plass i fellesstarten og
seier i lagkonkurransen.
I september forsøkte Christian seg på norgesrekorden for junior på 30 km. Han
var kun 45 sek bak Steffen Kjærggards rekord. Forholdene var ikke helt på
Christians side, men et flott forsøk og en god erfaring.
2018 var siste året for Christian i junior klassen. Overgangen til senior blir tøff,
men Christian er klar.

Per Bergsjø

Sesongen 2018 - SENIOR
Torjus Sleen, som sykler for Uno-X Hydrogen, ble Norgesmester i fellesstart i
U-23 klassen etter meget sterk og god sykling. Imponerende var også hans
fjerdeplass i proffenes fellesstart over 200 kilometer. I løpet av NM-uken kom
han i mål til en flott sjetteplass i temporittet i Andebu.
Torjus har syklet sterkt gjennom hele sesongen, og har kjørt en rekke løp
internasjonalt for sitt continental lag, samt representert vårt landslag bl.a. i VM
i Østerrike. Han har oppnådd mange gode resultater.
Her et utdrag av Torjus sine resultater i 2018:
•
•
•
•
•

Czech Cycling Tour (2.1) – ble nr. 6 sammenlagt og vant ungdomsklassen
NM i Sandefjord – ble nr. 4 i menn elite
NM tempo menn elite - ble nr. 6
Norgesmester i U-23 klassen
VM i Østerrike U-23 – ble nr. 59

Iver Knotten syklet også i 2018 for Joker Icopal, men har vært skadet og
sykdomsforfulgt denne sesongen. Vi vil fremheve hans sterke temposykling,
Under NM på tempo i Sandefjord ble Iver ble nr. 10.
Jon Anders Bekken syklet for team Coop, men har også dessverre vært plaget av
mye sykdom denne sesongen.
Gledelig er det at alle våre ryttere satser videre i 2019 sesongen. Vi gleder oss
til kommende sesong og til å følge seniorene videre fremover!
Rune Stendahl

Sesongen 2018 – Veteran (terreng/landevei)
2018 har på lik linje med sesongen før hatt en økt tilstrømming av nye
medlemmer, og mange deltagere på felles treningene. Av totalt 49 nye TCK
medlemmer i 2018, er 42 (85%) eldre enn 26 år. Av den totale medlemsmassen
på 361 er 320 (88%) eldre enn 26 år.
Utover høsten 2018 har Terrenggruppa (torsdagstreningene) ligget litt nede.
Positivt er det imidlertid at Sturla Farnes har tatt initiativ til tirsdagstreninger
på terreng hvor det har vært bra med deltagere.
Innenfor Landvei (tre grupper/nivå) har det vært en veldig god deltagelse, men
Gruppe A har vært noe ustabil mht hyppighet/deltagelse. Det er egentlig den
samme situasjonen som i 2017. Gruppe A har helt klart et større potensiale.
På det meste har det vært 60-70 deltagere på landevei-treningene.
TCK Veteran vil våren 2019 dra til Mallorca. Vi har valgt å organisere oss selv og
dermed fått til lave priser samtidig som gruppa ikke blir for stor. Vi gjorde det
på samme måte i 2018 og erfaringene var gode.
Det har vært forsøkt å etablere en ny damegruppe (TCK-Turdamene).
Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og gruppen vil starte opp igjen til våren.
Opprettelsen av gruppen har vært et godt og riktig initiativ. Det er et friskt
pust som vil kunne være en fin og uformell arena. Foreløpig vil denne gruppens
aktiviteter annonseres via TCK Landevei.
2018 har vært et bra år med mange gode resultater og bra deltagelse. På
Vestfold Rundt hadde TCK 60 deltagere i 3 puljer/lag i tillegg til deltagere på
felles-start mv. Stemningen, klubbfølelsen og samholdet oppleves som godt.
Åpne og transparente prosesser, kombinert med tydelige roller, ansvar og
beslutninger har gitt resultater.

Det er imidlertid ikke fritt for at håndteringen av TCK Veteran krever en del
tid, og at det er mange forespørsler. Over tid så bør organisering, delegering og
forventninger diskuteres.
TCK som klubb bør kanskje vurdere å delegere /organisere litt annerledes.
Tydelige roller, og mandat kombinert med delegering vil kunne gi en håndterbar
ressursbelastning over tid for den enkelte som bidrar.
Hans Magne Holst

