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1. Styrets sammensetning 

Leder: Roar Almquist 

Nestleder og kasserer: Geir-Morten Hansen 

Øvrige styremedlemmer: 

Jorid Eidsmo, Beathe Skog Hansen, Stig Erik Eriksen, Petter Elvestad 

 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 2 styremøter hvor 18 saker er behandlet. 

 

3. Aktiviteter 

Fellestreninger 
Fra stiftelsen i juni har det helt frem til slutten av året, blitt gjennomført to fellestreninger i uka. 

Antall oppmøtte har variert fra 2-3 til opp imot 30 stk. Det har vært ulike treningstilbud og planer for 

innholdet i treningene har vært publisert på websiden vår. 

Tjømekarusellen 
Det ble i alt arrangert 5 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). 

Dugnader 
Det er gjennomført to dugnader i løpet av året. Dugnadene besto i å stille løypevakter i forbindelse 

med Tønsberg Bytri og Swimrun. 

Kulturstafetten (12. oktober) 
I forbindelse med Kulturuka i oktober, arrangerte klubben Kulturstafetten. Fem lag stilte til start. 

Stafetten besto av fire etapper nær sentrum i en løype på totalt ca. 3 km. Pokaler ble delt ut til de 

tre beste lagene.  

Klubbmesterskap på bane (25. oktober) 
Klubbmesterskapet på bane ble avviklet på Nesskogen Idrettsplass på Nøtterøy. Det ble konkurrert i 

klassene junior jenter , junior gutter, senior kvinner og senior menn. Distansene det ble kåret 

klubbmester i, var 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m og 5000 m. Det deltok i alt 19 løpere i 

mesterskapet. I tillegg løp seks barn 60 m og 100 m. 

Fellestur til Løplabbet (11. november) 
En liten gjeng dro til Sandvika for å kjøpe løpesko og annet utstyr med kyndig veiledning fra ansatte 

hos Løplabbet. 
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Kurs i løpeteknikk (6. desember) 
I begynnelsen av desember tok ultraløper og løpeinstruktør, Geir Frykholm, turen til Tjøme. Her 

holdt han kurs i løpeteknikk med en teoretisk og en praktisk del.  

Tjøme på langs (27. desember) 
I romjula stilte rundt 20 løpere på Ferjeodden for å krysse Tjøme på langs. Med innlagt gløgg/saft 

pause hos Freddy, ble det hele en flott opplevelse på en solrik dag. Samtlige gjennomførte turen og 

stilte til fellesbilde ved vippefyret. 

Deltakelse i løp og konkurranser 
Klubbens medlemmer har i løpet av månedene etter stiftelsen, representert Tjøme Løpeklubb i 

diverse løp og konkurranser både i Norge og i utlandet. Flest deltakelser har det naturligvis vært i 

ulike mosjonsløp, men mange har også deltatt i konkurranser i triatlon, sykkel og inlineskøyter. 

 

Medlemstall 

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

Kvinner 8 5 3 8 12 1 37 

Menn 4 11 8 7 18 6 54 

Totalt 12 16 11 15 30 7 91 

 

 

Årsregnskap 

Resultatregnskapet viser et overskudd i 2014 på kr 7 919,51. Hovedsakelig har inntektene kommet 

gjennom medlemskontingenten og dugnader. De største kostnadene er knyttet til sosiale 

arrangementer og gaver. 

Per 31.12.2014 har klubben en egenkapital på kr 7 919,51. Klubben har ingen gjeld. 

Vedlagt ligger spesifisert resultat for 2014, balanse per 31.12.2014 og budsjett for 2015. 


