
 

                                                                             

Årsberetning 2014 Tønsberg kajakk klubb 
 

Organisering: 

Tønsberg kajakk klubb ble stiftet i 1935 

Klubben har  66 medlemmer ved årsskiftet. 

For mer informasjon henvises til klubbens  hjemmeside, tkklubb.no 

 

Styre: 2014 

Leder:   Trond Harald Nylund 

Nestleder:   Trond Ludvig Beckmann 

Kasserer:  Andreas Nylund 

Sekretær:  Anders Kristiansen 

Styremedlem:  Erik Fossaas 

Styremedlem  Ingebjørg Hynne 

Styremedlem  Tor Sverre Jensen  

Materialforvalter:  Jan Ivar Pedersen 

 

Revisorer:  Erik Borchrevink 

   Lars Ivar Gran 

Valgkomite: 

Leder:  Ole Magnus Fevang 

Medlem: Tom Skauen 

 

Det har vært gjennomført 10 styremøter pluss planleggingsmøter knyttet til enkelte arrangementer 

 

Trening og aktivitet 

Øystein Andreassen fungerte som hovedtrener for klubbens unge/aktive til 1. Juni 2014 

I sommersesongen ble det gjennomført tre ukentlige fellestreninger inkludert treningsrace på 

tirsdager. 

I vintersesongen har det vært avholdt fellestreninger i klubbens lokaler mandag, tirsdag og torsdag. 

Etter jul har TKK hatt tilgang til Tønsberg svømmehall lørdag 10.00-11.00, sammen med stuperne i 

SPINN (bassenget oppe) 

 

Den fine trenden fra 2013-sesongen, med stadig fler aktive «gamle» medlemmer har fortsatt i 2014 

med god deltagelse både på fellestreninger og treningsrace. 

Styret ønsker også å takke alle de som har stilt opp på dugnader og arrangementer og ikke minst Tor 

Gervin som har gjort en stor innsats med klubbens nettsider. 

 

Hærverk og tyverier 

Lokalene har gjentatte ganger det siste året vært utsatt for hærverk. Dette har gått ut over både 

private kajakker og klubbens eiendeler. Det har i tillegg vært gjentatte episoder med tilgrising av 

lokalene. Senest i desember var en privat kajakk lagt ut for salg på finn.no uten at kajakkens eier 

hadde kjennskap til dette. Klubbens TV har også blitt stjålet men har nå kommet til rette. Disse 

forholdene er politianmeldt og oppklart. 

På bakgrunn av dette har vi sett oss nødt til å montere et nytt låsesystem. 

 

Rekruttering 

Gjennom flere år har TKK slitt med å rekruttere ungdom til klubben. I 2014 arrangerte vi åpen 

klubb 14.-15. juni. I forhold til kajakkskolene fra foregående år forsøkte vi i større grad å nå både 

voksne, ungdom og familier. Pågangen var god med 27 personer. Desverre har få av disse fortsatt. 



Pr i dag har klubben 8-10 ungdommer som deltar på fellestreninger og i svømmehallen. 

 

 

Egne arrangementer 

 14-15. juli, åpen helg 

 5. juli, Nøtterøy rundt 

 23. september, klubbmesterskap 

 13.-14.desember, aktivitetssamling på Eidene med syv deltakere  

 11. januar, 80-års jubileum 

 

 

 

Oppsummering av sesongen  

TKK-padlere har deltatt i 16 terminførte konkurranser dette året, med nordisk K4-bronse til Tiril 

Marie Thodesen Sande og nordisk maratonsølv til Erik Borchgrevink som beste plasseringer. På 

hjemmesiden finnes oversikt over alle stevner der TKK-padlere har deltatt 

Neste år håper vi på større deltagelse også i de yngre klassene. 

Lindboeåra og Tønsberg idrettsutvalgs pokal vil ikke bli utdelt for 2014-sesongen pga. begrenset 

deltakelse i aktuelle årsklasser. 

 

  


