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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 

Varamedlem: Stine Skog Hansen 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 3 styremøter hvor 15 saker er behandlet.  

 

3. Aktiviteter 

3.1 Treninger og egne arrangementer 

Fellestreninger 
Det har gjennom hele året vært to felles løpetreninger hver uke. Første halvdel av 2019 ble det også 

avholdt styrketreningsøkter i gymsalen på ungdomsskolen. Innholdet i løpetreningen har variert i 

forhold til intensitet, løperuter og lengde. Planer for treningene har blitt publisert på websiden og på 

facebook-siden vår. Deltakelsen på utetreningene har variert fra 1 til 20 stk. På styrketreningene var 

deltakelsen fra 3 til 14 stk. 

Tjømejoggen 
Tidligere Tjømekarusellen ble i 2019 døpt om til Tjømejoggen. Etter planen skal det arrangeres 5 løp 

i vinterhalvåret. Det ble i 2019 arrangert 4 løp. Løpet i januar ble avlyst pga. dårlige vær. Deltakelsen 

har ligget på ca 20 – 30 løpere hver gang. Løpsdistansene har vært barneløp (Ca. 300 m), 2 (2,2) km,  

5 km og 10 km. Sykkelstien ut mot Verdens Ende er blitt benyttet som løype.  

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. På sommeren var det drikkestasjon i Langvika, mens i romjula stilte 

Freddy m/familie som vanlig opp med gløgg og pepperkaker i Korsholmveien. 

Klubbmesterskap 
I løpet av 2019 er det blitt arrangert klubbmesterskap på bane, gateløp og i motbakkeløp. 

På bane: 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m og 1.500 m (Greveskogen). 

Gateløp: 10 km i løypetraseen til Tjømejoggen. 

Gateløp: 5 km omvendt jaktstart i løypetraseen til Tjømejoggen. 

Gateløp: 3.000 meter fra Verdens Ende til Havnakrysset. 

Motbakkeløp fra Gjervåg til Tjøme ungdomsskole. 

Totalt ble det kåret 15 ulike klubbmestere i løpet av året. Noen av disse vant flere distanser/øvelser. 
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3.2 Deltakelser i andre arrangement 

Holmenkollstafetten 2019 
Tjøme Løpeklubb stilte med to lag (30 løpere) i Holmenkollstafetten 2019.  

Resultat:  

TLK 1 ble nummer 130 av 1660 lag i klasse A1 med tiden 1:08:42. 

TLK 2 ble nummer 242 av 952 lag i klasse A2 med tiden 1:20:44. 

Vestfold Maraton 2019 
I Vestfold Maraton stilte vi med 3 lag (24 løpere) pluss 4 løpere som løp individuelt (2 maraton og 2 

halvmaraton). Herrelaget vant sin klasse (Maraton menn 8 etapper) på ny løyperekord 2.42.58, mens 

damelaget kom på 2.plass i sin klasse. 

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. De løpene med størst TLK-representasjon (mer enn 10) var 

- i tillegg til Holmenkollstafetten og Vestfold Maraton: 

• Holmestrand Maraton (35 stk) 

• Sandefjordsløpet (12 stk) 

• BDO-Mila (11 stk) 

• Kristinaløpet (31 stk) 

• Midnight Sun Marathon (11 stk) 

• Kystleden halvmaraton (16 stk) 

• Oslo Maraton (21 stk) 

• Re-Mila (19 stk) 

• Hytteplanmila (24 stk) 

• Nyttårsløpet (20 stk) 

 

 

3.3 Kurs, sosiale arrangement og dugnader 

Årsfest 
Årsfesten, der 2018 ble feiret, fant sted i begynnelsen av januar 2019 i den tidligere 

kommunestyresalen på Tjøme. Ca 30 hadde tatt turen for å overvære årets store premiedryss i 

klubben.  

Dugnad 

Årets eneste «dugnad» var deltagelsen i Kristinaløpet, der 31 TLK’ere sørget at klubben for 4.gang på 

rad kunne innkassere kr 10.000 kroner. 
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Klubbtur til Midnight Sun Marathon 

Samme helg som Kristinaløpet deltok 11 TLK’ere i Midnight Sun Marathon i Tromsø. Det ble en fin 

tur med blant annet overnatting på Quality Hotel Saga og felles lunsj på Restaurant Egon dagen etter 

løpet. Dårlig vær med mye regn og utfordrende løpeforhold, men generelt god stemning og en fin 

gjeng å reise på tur sammen med. 

Julejogg 

I desember inviterte Victoria Andresen til tradisjonell julejogg i Tønsberg med påfølgende bålkos, 

gløgg, lefser og pepperkaker etter løpeturen. 

 

 

Medlemstall pr 31.12.2019 

 0-10 år 11-18 år 19-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ Totalt 

Kvinner 6 14 13 23 19 21 5 101 

Menn 11 11 17 24 19 30 8 120 

Totalt 17 25 30 47 38 51 13 221 

 

Netto økning av medlemmer i løpet av 2019: 17 (34 nye medlemmer – 17 som meldte seg ut). 

 

Årsregnskap 

Resultatregnskapet viser et overskudd i 2019 på kr. 38.769,44 

Per 31.12.2019 har klubben en egenkapital på kr 184228,14. Klubben har ingen gjeld. 

Vedlagt ligger spesifisert resultat for 2019, balanse per 31.12.2019 og budsjett for 2020. 


