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Sesongen 2017 v/leder
Året starter veldig tungt da vår gode sykkelvenn og formann gjennom de siste 7
år, Frode Stendahl går bort. Frode har lagt igjen mange dugnadstimer i klubben
gjennom mange år. Hans hjerte var alltid hos TCK.
Vi har hatt 2 juniorrytter og en liten gjeng aktive ryttere. Under VM i Bergen
hadde vi med 2 ryttere, Torjus Sleen og Iver Johan Knotten. Iver Johan
Knotten har også kjørt inn ny Norgesrekord på 30 km tempo med tiden 35:22.
Jeg vil rette en stor takk til trenere og støtteapparat for innsatsen gjennom
hele sesongen med våre aktive ryttere.
Det har vært en stor utfordring å finne personer som er villige til ta ansvar for
rekrutering av nye ryttere i aktive klasser. Det være seg både på landevei og
terreng.
Det er viktig vi i felleskap tar en dugnad for få dette på plass i 2018 sesongen.
I tur og veteran gjengen har det i 2017 vært en stor pågang av nye medlemmer
og det har vært en stor aktivitet i gruppen.
Vi har arrangert tur rittene Bagler runden og Dokka Rundt med gode resultat
for klubben.
Tønsberg 3 dagers ble gjennomført i tråd med planene, 4 etapper på 3 dager.
Detter er et viktig arrangement som vi kan være stolte av.
CX Tønsberg ble gjennomført i oktober.

Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2017.
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 2017.
Sportslig hilsen
Bjørn Arild Øhre
leder

Fordeling av oppsatte pokaler 2017

Bent Billehaugs minnepokal:
Simen Nordahl Svendsen

Even Grinvolls pokal:
Oliver Aukland

Per Stendals minnepokal:
Hans Magne Holst

Arrangerte ritt
Bagler runden
Bagler runden og Super Bagler'n ble arrangert som lørdagsritt den 13. mai.
Rittene hadde en fin økning i antall deltagere ift 2016, og vi hadde 200
deltagere, fordelt på 79 i Super Bagler'n og 121 i den tradisjonelle Bagler
runden til start.
Bagler rittene er et godt tilbud til aktive mosjonister i vår region.

Dokka rundt
Dokka Rundt er TCK's høsttilbud til alle tursyklister. Løypen er lett og morsom,
går i indre Vestfold og er ca. 90 km lang.
I 2017 hadde vi 175 deltagere, fordelt på 39 i Super Dokka og 136 i Dokka
Rundt, noe som er en tilbakegang ift sist år. Vi arrangerte og turrittet den 2.
september.

CX Tønsberg
Vi arrangerte CX Tønsberg, lørdag 28. oktober, og rittet begynner å bli en
tradisjon innen sykkelkrossen. Rittet hadde status som Norges cup for de
eldste klassene, samt at vi hadde nasjonalt ritt for de aldersbestemte klassene.
Arrangementet forgikk i og rundt Messeområdet, med fine og utfordrende
løyper. Arrangementet ble vellykket med gode tilbakemeldinger fra deltagerne
og dommere, noe rittrapporten bar preg av.
På vegne av arrangør-staben for Bagler'n, Dokka Rundt og CX Tønsberg takker
jeg for all dugnads innsats som blir nedlagt i våre ritt i 2017.

Rune Stendahl

Tønsberg 3-dagers
Årets ritt ble avviklet 26.-28. mai. Også i år var rittet over 4 etapper på 3
dager, med første etappe 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, og med ny asfaltert
vei over «Himmelspretten» ligger alt til rette for en sikker og god
gjennomføring i 2018.
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».
Takk også til de øvrige sponsorene.
Deltakelsen var i år på totalt 193 ryttere, og vi har ennå et lite stykke igjen til å
nå gamle høyder hva gjelder antall. 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 Erik Kriek 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 og vi vil også i 2018 arrangere på samme
sted med de samme løypene. Så får vi bare håpe at klubber og NCF vil støtte
ytterligere opp rundt arrangementet slik at det blir deltakerrekord for 3dagers i 2018.
Økonomisk gikk 3-dagers med et pent overskudd, noe som vil bli benyttet i
videre rekrutteringsarbeid for klubben.
Henning Orre
Rittleder

Sesongen 2017 - aldersbestemte 10-16 år
Vi er ikke veldig mange aldersbestemte i TCK, men følgende ryttere har deltatt i
et, noen eller mange ritt:
M/K 11-12: Wilma Aukland, Ola Bratland, Sander Innhaug Dahl,
Marius Innhag Dahl, Matheus Wang Baksaas, Simen Bror Knotten og
Sivert Nordvik.
M13-14: Oliver Aukland, Morthen Wang Baksaas, samt Triatlon-gutta
Tinus Bergh Pedersen og Cedrik Bakke Cristophersen.
Rytterne har deltatt i inn- og utland, og syklet inn til mange gode plasseringer.
Her nevnes spesielt topp 10 plasseringer både på Oliver og Morthen i Danmark
og Sverige i M13/14. Oliver fikk en flott tredjeplass under fellesstarten M13 i
ungdomsmesterskapet, samt at han vant ungdomsbirken M13.
TCK har stilt med ryttere i følgende ritt dette
året:

















Rådalen rundt (Bergen)
3dage i nord (Danmark)
Rogaland 3 etappers
Spinncup
Mega-mila
Eidsvollrittet
Youth tour
(Danmark)
Regionmesterskap
Tønsberg 3 dagers
UL/UM (Ringerike)
U6 (Sverige)
Sørlandet Grand Prix
Ronde van vestkant
Grenland petit prix
Roserittet
Feiringrittet

I tillegg har Oliver og Morthen vært på regionsamling i TeVeBu,
det rapporteres om en vellykket samling med mye trening og moro på kryss og
tvers av klubber og alderstrinnet 13-19år.
Gunnar M. Baksaas

Sesongen 2017 – junior klassen
I sesongen 2017 har TCK hatt rytterne Simen Nordahl Svensen og Christian
Bergsjø i juniorklassen. De har deltatt i en rekke ritt både nasjonalt og
internasjonalt.

Simens beste resultater:
Simen hadde en bra 2017- sesong. Noe sykdom gjorde at han måtte stå over
eller bryte enkelte ritt, men under ser vi en rekke gode resultater.
1 plass – NC 3, Sandnes
4 plass – NC 5, Sandefjord
1 plass – GP Wim Reulens (kermesse – Belgia)
3 plass – Werken (kermesse – Belgia)
1 plass – 2 etappe, Roserittet
2 plass – 3 etappe, Roserittet
Regionsmester – Gateritt, Fellesstart og Tempo.
Simen representerte og Norge og juniorlandslaget i «Fredsrittet» og «Paris
Roubaix», med 37 plass som beste resultat i sistnevnte.
Simen var syk under NM og deltok ikke.

Christians beste resultater:
Christian hadde store fremgang i 2017-sesongen.
Han kjørte de fleste NC i Norge og her var han blant de ca. 20 beste på alle.
2 plass – Regionsmesterskapet, tempo
3 plass – Regionsmesterskapet, fellesstart
17 plass sammenlagt i Tønsberg 3- dagers
22 plass sammenlagt – «Tour de Hallingdal»
21 plass – NM tempo
20 plass – NM gateritt
2 plass – sammenlagt i Spinncup, Ekspress 1
Christian kjørte flere gode tempo-ritt mot slutten av sesongen.
Simen skal nå over i seniorklassen og Christian har et år igjen i junior.
Det blir spennende og følge de to rytterne i 2018.

Per Bergsjø

Sesongen 2017 - landevei senior
TCK sin senior rytter, Iver Knotten (Team Joker Icopal) deltok i VM i Bergen og
syklet inn til en 27. plass i det individuelle temporittet for U23. Iver var under
temporittet i VM uheldig ved at han fikk feilinformasjon om løypen fra den
norske landslagsledelsen, som muligens førte til at disponeringen av hans ritt ble
ikke helt optimal. For øvrig satte Iver også en suveren Norgesrekord på 3 mil
tempo på tiden 35:22, og NM i Trondheim syklet Iver Knotten inn til en sterk 7.
plass i temporittet.
Torjus Sleen sykler for Uno-X Hydrogen og deltok også i VM i Bergen på
lagtempo, hvor laget hans syklet inn til en 15. plass. Utover dette syklet Torjus
sterkt under NM uken i Trondheim, hvor han fikk en 7. plass på fellesstarten for
Menn elite, 12. plass på temporittet og han ble nr. 26 på U-23 fellesstarten.
Lars Petter Nordhaug, syklet denne sesongen for Aqua Blue Sport, men la opp
syklingen etter endt 2017 sesong.
Lars Petter kan se stolt tilbake på en lang karriere som proffsyklist, og for å ha
spilt en stor rolle i utviklingen av norsk sykkelsport, og vært en stor del av
proffsirkuset gjennom en lang og fin proff-karriere.
I 2006 tok han sitt NM-gull i landeveissykling fellesstart, og noen av hans beste
resultater kom i 2012 da han vant Grand Prix Cycliste de Montréal og Trofeo
Deià. Tre år senere vant han Tour de Yorkshire sammenlagt.
Vi ønsker Lars Petter lykke til i ny jobb i arbeidslivet.
Henrik Pettersen, Mads Mollestad, Lars Martin Hejll, syklet for klubben vår i
2017. Gutta syklet aktivt gjennom sesongen og fikk flere gode resultater å se
tilbake på etter årets sesong.
Vi gleder oss til fortsettelsen og følge seniorene videre fremover!
Rune Stendahl

Sesongen 2017 – Veteran (tur/landevei)
2017 har vært preget av økt tilstrømming av nye medlemmer og mange deltagere
på felles-treningene. Av totalt 70 nye TCK medlemmer i 2017, er 64 (91%) eldre
enn 26 år. Av den totale medlemsmassen på 338 er 296 (87%) eldre enn 26 år.
TCK-Veteran har benyttet kr 3.515,- i 2017 (kostnader forbundet med Vestfold
Rundt og Facebook mv).
Innenfor Terreng (kun øvet nivå) har det vært gjort noen endringer i ansvarlige,
samtidig som at tilbudet er justert ned til hver torsdag. Innenfor Landvei (tre
grupper/nivå) har det vært veldig bra med deltagelse, men Gruppe A har vært
noe ustabil mht ansvarlige/hyppighet og deltagelse. Gruppe A har helt klart et
større potensiale.
På det meste har det vært 60-70 deltagere på landevei-treningene. Den store
tilstrømmingen er selvfølgelig positiv, men gjorde også at vi måtte gjøre noe
rundt hvordan informasjonsspredning ble håndtert. Med så mange og mange nye
deltagere ble det nødvendig å klargjøre tydeligere hva som gjaldt samtidig som
det ble viktig å få bort unødvendig informasjons-støy slik at info fra TCK faktisk
kom frem.
Følgende tiltak ble etterhvert implementert etter dialog med ansvarlige innenfor
TCK Veteran og leder av TCK:
1. Etablering av infoplakat med informasjon om
grupper/nivå/forventninger(Landevei)
2. FB-gruppene TCK Landevei og TCK Terreng benyttes kun til
informasjon fra TCK
3. Etablering av FB-gruppen TCK Medlemspuls slik at TCK-medlemmer
har egen arena
4. Kun ansvarlige ressurser innenfor TCK Veteran kan publisere i TCK-Landevei
og TCK-Terreng
Tiltakene over anses som vellykket og vi får tilbakemeldinger på at det nå er
lettere å følge med på TCKs tilbud innenfor veteran, samtidig som det er lettere
å se hva som er TCKs tilbud og hva som er etter initiativ fra medlemmene
selv(TCK Medlemspuls).

Det har i løpet av høsten blitt forhandlet frem ny avtale på innetrening. Etter en
åpen og ryddig prosess valgte vi å forlenge med Stamina. Energy, Velotel,
Stamina og Spenst ga tilbud. Level trakk seg etterhvert grunnet kapasitet og
våre krav. Ca. 90 av TCKs medlemmer benytter nå avtalen vi har med Stamina og
det er et bra og stabilt TCK-miljø på Stamina vinterstid.
TCK Veteran vil våren 2018 (uke 16) dra til Mallorca. Vi har valgt å organisere
oss selv og dermed fått til lave priser samtidig som gruppa ikke blir for stor.
Det vil være ca. 40 deltagere med fra TCK til Mallorca i uke 16. Mange
medlemmer ytret ønske om “egen tur” istedet for å være med en annen stor
gruppe. Tilbakemeldingene og deltagelsen tyder på at det var et riktig valg.
TCK hadde eget dame-lag på “Re-runden bare for damer” og vi har arrangert
terreng-teknikk kurs for damer. Sistnevnte ble en stor suksess med 28
deltagere.
Innenfor TCK Veteran har vi i 2017 fokusert på 1) Hyggelig, 2) Sikkert, 3)
Forutsigbart. Det virker som at dette har vært riktig siden vi i 2017 har fått 64
nye medlemmer som er eldre enn 26 år. Samarbeidet med Tønsberg
Triathlonklubb på gjennomføring av landeveis-treningene har fungert godt og vil
fortsette i 2018.
2017 har vært et bra år med mange gode resultater og bra deltagelse. F.eks på
Vestfold Rundt hadde TCK 70 deltagere i 3 puljer/lag i tillegg til deltagere på
felles-start mv. Stemning, klubbfølelse og samhold oppleves som godt. Åpne og
transparente prosesser kombinert med tydelige roller/ansvar/beslutninger
sammen med lett tilgjengelig informasjon i har gitt resultater.
Hans Magne Holst

