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1. Styrets sammensetning 

Leder: Roar Almquist 

Nestleder: Geir-Morten Hansen 

Kasserer: Øystein Granly 

Øvrige styremedlemmer: 

Beate Husby, Beathe Skog Hansen og Thomas Bjørnestad 

 

2. Aktiviteter 

2.1 Treninger og egne arrangementer 

Fellestreninger 
Fra januar til desember ble det gjennomført to felles løpetreninger hver uke, pluss en 

styrketreningsøkt hver lørdag i gymsalen på ungdomsskolen. Innholdet i løpetreningen har variert. 

Ca 1 gang pr mnd (noen unntak) ble løpetreningen flyttet ut av Tjøme, til enten Nøtterøy, Tønsberg 

eller Sandefjord. Planer for treningene har blitt publisert på websiden vår. 

Deltakelsen på utetreningene har variert fra 2-3 til nærmere 30 stk. På styrketreningene har 

deltakelsen variert fra 4 til 16. Vi hadde også en innlagt «styrkechallenge» ved påsketider 2017: 

Ettbeins knebøy med premie til de som klarte det (2 stk). 

Tjømekarusellen 
Det ble i alt arrangert 9 løp i Tjømekarusellen. Deltakelsen har ligget på ca 15 – 30 løpere pr gang. 

Løpsdistansene har vært barneløp (1 eller 2 runder rundt skolen), 2,2 km, 5 km og 10 km. Det har 

vært delt inn i sommerløype (rundt Gon) og vinterløype (sykkelstien mot Verdens Ende). I desember 

hadde vi innsamling til Barnekreftforeningen i Vestfold for andre året på rad. Totalt - med 

innsamlede midler og bidrag fra klubben - overførte vi kr 5000,- til Barnekreftforeningen. 

Skjærgårdsløpet Verdens Ende 2017 
For tredje gang arrangerte klubben Skjærgårdsløpet Verdens Ende. En egen arrangementskomité på 

11 personer ble opprettet tidlig på året. Hver og en fikk sitt ansvarsområde å jobbe med frem mot og 

på selve løpsdagen. I årets løp hadde vi barneløp, trimklasse (5 km), 5 km og 10 km. Totalt deltok 

170 løpere, fordelt på 40 i barneløpet, 13 i trimklassen, 61 på 5 km og 56 på 10 km.  

Kulturstafetten 
Kulturstafetten vi hadde planlagt ifm kulturuka i oktober ble omgjort til ordinært løp i 

Tjømekarusellen. 

Tjøme på langs  
Tradisjonen tro ble Tjøme på langs arrangert en gang på sommeren og en gang i romjula. Mellom 20 

og 30 deltok begge ganger. Det tradisjonelle gløgg- og pepperkakestoppet i romjula ble denne gang 

lagt til Langvika hos Hilde og Øystein Granly. 
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Klubbmesterskap 
I løpet av 2017 er det blitt arrangert klubbmesterskap på bane. 

På bane: 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m og 5.000 m (alle på bane). 10.000 m 

ble ikke avholdt i 2017 grunnet liten interesse. 

2.2 Deltakelser i andre arrangement 

Holmenkollstafetten 2017 
Tjøme Løpeklubb stilte med to lag (30 løpere) i Holmenkollstafetten 2017.  

Vestfold Maraton 2017 
Klubben stilte med ett herrelag, ett damelag og tre enkeltløpere i Vestfold Maraton, totalt 19 løpere. 

Herrelaget vant sin klasse for første gang, damelaget gjennomførte for hyggens skyld. De tre 

enkeltløperne våre gjorde det meget bra. Håkon Bull vant halvmaraton for menn, Helga Hincenberga 

vant halvmaraton for damer og John Frisli Jahre vant også sin aldersklasse på halvmaraton. 

Diverse deltakelser i løp og konkurranser 
Klubbens medlemmer har i løpet av året representert Tjøme Løpeklubb i diverse løp og konkurranser 

både i Norge og utenfor landets grenser. Flest deltakelser har det vært i ulike mosjonsløp, og de 

løpene med størst TLK-representasjon var: 

• Kristinaløpet (33 stk). Største klubb for andre året på rad - belønnet med kr 10.000. 

• Skjærgårdsløpet Verdens Ende (26 stk) 

• Holmestrand Maraton (26 stk) 

• Hytteplanmila (16 stk) 

• Amsterdam Marathon (11 stk) 

• Oslo Maraton (11 stk). 

• Fjellmaraton på Beitostølen (10 stk) 

• Re-mila (10 stk). Samme helg som Amsterdam marathon. 

 

Klubbtur til Amsterdam i oktober 
I oktober ble vår første offisielle klubbtur til utlandet gjennomført. 11 stk deltok. 

 

2.3 Kurs, sosiale arrangement og dugnader 

Årsfest 
Årsfesten, der 2016 ble feiret, fant sted i begynnelsen januar på velhuset «Lokalet» til Hvasser 

velforening. Mange priser og utmerkelser ble delt ut. Ca 30 medlemmer koste seg med kaffe, brus og 

kaker.  

Løpekurs/treningsøkt med Gunhild Halle Haugen 
I mai ble det arrangert løpekurs/treningsøkt med Gunhild Halle Haugen i Bugården, Sandefjord. 

Kurset var en del av et 8 ukers treningsprogram som vi fikk av Gunhild året før og besto av en 
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treningsøkt på ca 90 minutter med oppvarming, noen styrkeøvelser, stigningsløp, intervaller, 

drilløvelser og uttøyning. 

 

Medlemstall pr 31.12.2017 

 0-10 år 11-18 år 19-30 år 31-40 år 41-50 51+ Totalt 

Kvinner 7 16 10 18 23 20 94 

Menn 5 17 13 24 23 26 108 

Totalt 12 33 23 42 46 46 202 

 

Nye medlemmer i løpet av 2017: 22 (6 kvinner, 16 menn). Størst økning blant menn i aldersklassen 

31-40: 9 stk. (Noen medlemmer har meldt seg ut ifm årsskiftet og utsendelsen av ny 

medlemskontingent, slik at vi pr 11.3.2018 er 193 stk. 

 

Årsregnskap 

Resultatregnskapet viser et overskudd i 2017 på kr. 47.586,67 

Per 31.12.2017 har klubben en egenkapital på kr 118.164,98. Klubben har ingen gjeld. 

Vedlagt ligger spesifisert resultat for 2017, balanse per 31.12.2017 og budsjett for 2018. 


