
Årsberetning 2015 

Tønsberg Kajakk klubb 

 

Tønsberg Kajakk Klubb ble stiftet i 1935. 
Klubben hadde 88 medlemmer ved årsskiftet. 

For mer info, se tkklubb.no 
 
 
Styret 2015: 
Leder:   Trond Nylund 
Nestleder:  Trond-Ludvig Beckmann 
Styremedlemmer: Andreas Nylund 
   Wenche Huseby 
   Gorm Bønnelykke 
 
Varamenn:  Ingebjørg Hynne 
   Tor Sverre Jensen 
 
Revisorer:  Erik Borchgrevink 
   Lars Ivar Gran 
 
Valgkomité:  Tor Gervin 
   Ole Magnus Fevang 
   Egil Børstad 
 
Medio juli overtok Tom Skauen funksjonen som kasserer, da Andreas Nylund ba om 
avløsning. Dette innebar ingen forandring i styrets sammensetning og ansvar. 
 
Det har vært gjennomført 4 styremøter, samt 11 planleggingsmøter knyttet til enkelte 
arrangementer og prosjekt ”nytt klubbhus”. 
 
Trening og aktivitet: 

 Klubbens 80-årsdag med pølse- og kakefest.  

 Sesongåpning med arrangement av Neglespretten med 15 deltagere. 

 Padlingens dag i samarbeid med Havpadlerne Tønsberg, et vellykket arrangement 
med ca. 150 fremmøtte. 

 Nøtterøy rundt for 75. gang, med 63 deltagere. 

 15 deltakere i 12 forskjellige terminførte konkurranser. 

 8 deltakere i 18 tirsdagsrace. 

 Tiril Marie Thodesen Sande og Erik Borchgrevink har stått for flotte internasjonale 
prestasjoner. 

 Henriette Børstad og Ole Magnus Fevang er årets klubbmestere. 

 Større bredde i klubbens aktiviteter med økt turpadleraktivitet. 

 Blant herrene har Erik Borchgrevink ca. 1900 km i kajakken i år, deretter følger Eilif 
Andreassen med ca. 1400 km, Gorm Bønnelykke med over 1200 km, Trond Nylund 
med ca. 1200 km og Bjørn Vidar Stensholt med over 1050 km. Blant damene trener 
Tiril Marie Thodesen Sande aktivt i England og hjemmefra Munkerekka. Wenche 



Huseby har ca. 800 km. Vi har flere med mange km på vannet, men det er ikke mulig 
å gi en fullstendig oversikt over hvor mange eller totalt antall km pga. manglende 
innføring i distanseprotokollen. 

 Mandag og torsdag har vært treningsdag for de yngre, med Ole Magnus Fevang og  
Per Martin Fevang som ansvarlige for treningene. Dette arbeidet har fortsatt med 
innetrening utover vinteren, i egne lokaler og leid gymsal. Vi håper at dette arbeidet 
gir resultater og at flere yngre blir å se på vannet til sommeren. 

 De litt tilårskomne har også hatt økter på lørdager, formiddagstrim på torsdager og 
ellers innendørs gubbetrim mandag og torsdag formiddag. 

 Prosjekt ”nytt klubbhus” fortsetter med prosjektleder Tom Skauen i spissen. Vår 
byggetillatelse ble påklaget til Fylkesmannen, men klagerne fikk ikke medhold og 
dermed er vedtaket om byggetillatelse gyldig i tre år.   

 Klubbens nettsider er administrert av Tor Gervin. Klubben er også aktiv på Facebook. 

 Det har vært god dugnadsånd blant klubbens medlemmer, noe vi er helt avhengig av 
til klubbens arrangementer, brygger, klubbhus, nytt låsesystem, søknader om støtte, 
diverse administrative oppgaver m.m. 

 Klubbens har hatt en økning 22 nye medlemmer i løpet av året. Langt flere «nye» har 
besøkt klubben både en, to og tre ganger. En viktig oppgave fremover vil være å få 
potensielle medlemmer til å fortsette som aktive medlemmer. 

 Med gode sponsorinntekter har klubben kunnet kjøpe inn tre nye kajakker, en åre og 
betale byggesaksgebyr for «prosjekt nytt klubbhus». Lions Club Tønsberg, Sparebank 
1 Nøtterøy-Tønsberg og Fjordkraft har gitt de største bidragene. 

 
Alt i alt har det vært og er stadig mye positivt i og rundt klubben!  
 
Lindboeåra og Tønsberg Idrettsutvalgs pokal vil ikke bli utdelt for sesongen 2015 pga. 
manglende konkurransedeltakelse i de aktuelle årsklasser. 
 
Da hele styret nå fratrer, vil vi benytte anledningen til å si takk for oss og ønske nytt styre 
lykke til! 
 
 
 
På vegne av TKKs styre  
Trond Nylund (sign) 
 


