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1. Styrets sammensetning 

Leder: Roar Almquist 

Nestleder og kasserer: Geir-Morten Hansen 

Øvrige styremedlemmer: 

Beathe Skog Hansen, Stig Erik Eriksen, Petter Elvestad, Thomas Bjørnestad 

 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter hvor 33 saker er behandlet. 

 

3. Medlemskap i NFIF/NIF 

21. mai 2015 ble Tjøme Løpeklubb offisielt medlem av NFIF/NIF.  

 

4. Aktiviteter 

4.1 Treninger og egne arrangementer 

Fellestreninger 
Det er gjennom hele året blitt gjennomført to fellestreninger i uka. Det har vært ulike treningstilbud 

og planer for innholdet i treningene. Dette har blitt publisert på websiden vår. Deltakelsen har 

variert fra ganske lav i fjor vinter til relativt høy (opp mot 30 stk) sommer og tidlig høst. 

Tjømekarusellen 
Det ble i alt arrangert 10 løp i Tjømekarusellen. Deltakelsen har ligget rundt 20 – 30 løpere hver 

gang. Løpsdistansene har vært 800 meter (barneløp), 2,2 km (kort løype) og 6,1 km (lang løype). 

Søndagene det var vanskelig løpeforhold, ble alternative løyper langs sykkelstien mot Verdens Ende 

benyttet. Deltakelsen har variert. Færrest deltakere var det i februar med 11. Flest var det i juli med 

32 løpere.  

Skjærgårdsløpet Verdens Ende 2015 
For første gang arrangerte klubben Skjærgårdsløpet Verdens Ende. I underkant av 80 deltakere stilte 

på startstreken. I tillegg deltok ca 20 barn i et eget løp på Verdens Ende.   

Kulturstafetten 
I forbindelse med Kulturuka i oktober, arrangerte klubben for andre året Kulturstafetten. Åtte lag 

stilte til start, fire i hver av de to klassene, Familieklassen og Åpen klasse. Stafetten besto av fire 
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etapper nær sentrum i en løype på totalt ca. 3 km. Pokaler ble delt ut til de tre beste lagene i hver 

klasse. 

Tjøme på langs  
I romjula (27. desember) ble det også i år arrangert Tjøme på langs. Ca. 25 løpere tilbakela 

strekningen Ferjeodden – Verdens Ende. Tradisjonen tro, ble det servert drikke og noe å bite i hos 

Freddy. Selv om løpeforholdene var vanskelige på grunn av stort snøfall natten før, ble det hele en 

flott opplevelse og mange fornøyde løpere stilte til fotografering foran Vippefyret etter endt løp. 

Dette ble også motivet på det som ble kåret til Årets bilde 2015 i klubben. 

Klubbmesterskap 
I løpet av 2015 er det blitt arrangert klubbmesterskap på bane og i motbakkeløp. 

6. juni: 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m og 5000 m (alle på bane) 

29. august: Motbakkeløp 

8. september: 3000 m på bane 

3. oktober: 10 000 m på bane 

Totalt ble det kåret 14 klubbmestere i ulike klasser. 

Trimkasser 
I oktober plasserte klubben ut 4 trimkasser på Tjøme og Hvasser. Bakgrunnen for tiltaket var å 

stimulere til at flere tar turen ut i den flotte naturen. Det ble i den forbindelsen satt i gang en 

konkurranse for flest besøk av trimkassene. Konkurransen strekker seg fra kulturuke til kulturuke.  

 

4.2 Deltakelser i andre arrangement 

Holmenkollstafetten 2015 
Tjøme Løpeklubb stilte med tre lag (45 løpere) i Holmenkollstafetten 2015. Klubben stilte med lag i 

klassene A1 Mix m/ flertall menn (2 lag) og A2 Mix m/ flertall kvinner (1 lag). 

Vestfold Maraton 2015 
Klubben stilte med fire lag og 3 enkeltløpere i Vestfold Maraton, totalt 31 løpere. Lagene stilte i 

klassene Herre 8’er, Kvinne 8’er, Mix 8’er og Herre 4’er. 

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 Holmestrand Maraton (17 stk), Kristinaløpet (30 stk), 

Skjærgårdsløpet (37 stk), Havnaløpet (19 stk), Oslo Maraton (13 stk), Re-mila (11 stk) og 

Hytteplanmila (24 stk). 

Mange har også deltatt i konkurranser i triatlon, sykkel og inlineskøyter.  

John Frisli Jahre ble første TLK-medlem som representerte klubben i et NM. Det skjedde i 

norgesmesterskapet i motbakkeløp som for anledningen var lagt til Skuggenatten Opp i Telemark 
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den 30.mai. 

 

4.3 Kurs, sosiale arrangement og dugnader 

Løpekurs med Ingrid Kristiansen 
I mars kom Ingrid Kristiansen til Tjøme og holdt foredrag på Bjørnevåg. Etterpå ble det gjennomført 

en treningsøkt der hun veiledet deltakerne i løpsteknikk og intervalltrening. 

Kurs i løpeteknikk med Hauk Fjeld 
I juli og august deltok mange av medlemmene på løpekurs hos Hauk Fjeld. Kurset tok for seg temaer 

som terskeltrening, løpeteknikk og styrketrening.  

Dugnad 
Det er gjennomført en dugnad i løpet av året. Dugnaden besto i å stille funksjonærer til 

svømmedelen i Tønsberg Bytri. 

Klubbkveld 
Året startet med en klubbkveld i januar der vi feiret løpeåret 2014. Det ble delt ut diverse premier og 

utmerkelser.  

 

Medlemstall pr 31.12.2015 

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

Kvinner 7 16 8 13 24 9 77 

Menn 5 19 13 11 18 16 82 

Totalt 12 35 21 24 42 25 159 

 

 

Årsregnskap 

Resultatregnskapet viser et overskudd i 2015 på kr 16 593,87.  

Per 31.12.201 har klubben en egenkapital på kr 18 465,68. Klubben har ingen gjeld. 

Vedlagt ligger spesifisert resultat for 2015, balanse per 31.12.2015 og budsjett for 2016. 


