
 

  Stavanger, 25. januar 2017 

Årsberetning for Tasta & Omegn Sykkel Klubb, 2016 
Årsberetningens formål 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben, 

herunder arbeid i styret og klubbens undergrupper. 

Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et 

godt bilde på status i klubben. 

 

Takk til støttespillere 
Klubbens høye aktivitetsnivå hadde ikke vært mulig 

uten hjelp og støtte fra samarbeidspartnere og 

støttespillere. Takk til hovedsponsor GE Oil & Gas 

samt draktsponsorene (i alfabetisk rekkefølge) 

Garmin, Idland VVS, NorSeaGroup, Raft trening, Score 

(som også er TOSKaskaps-sponsor), Spinn og Vinje 

industri. 

 Blant samarbeidspartnerne må særlig Spinn og 

Boreal nevnes. Se klubbens nettside for full oversikt. 

 

Styrets sammensetning 
Etter årsmøtet 28. januar 2016 har styret hatt 

følgende sammensetning: Arne Fredlund (leder), Kjetil 

Årsland (nestleder), Andreas Richter (kasserer), Hilde 

Hansen, Jan Terje Omdal og Gro Tuxen Steingildra. 

Håvard Madsen Lampe og Geir Frode Trones ble valgt 

som varamedlemmer. 

 Kjetil Årsland og Jan Terje Omdal trakk seg fra 

styret i juni. Håvard Madsen Lampe og Geir Frode 

Trones gikk da inn som ordinære styremedlemmer, 

Hilde Hansen ble valgt til ny nestleder. 

 Valgkomité 2016: Kim Østebø (leder), Stein 

Lilledal og Tore Løyning. 

 Revisorer: Trond Hellem Bø og Sturla Malde. 

  

Styrets arbeid 
Siden forrige årsmøte er det avholdt ti ordinære 

styremøter og ett ekstraordinært årsmøte for å vedta 

ny lovnorm. Styret har behandlet 104 saker. 

 Styrets arbeid i 2016 har i stor grad tatt sikte 

på å konsolidere driften av klubben. For sesongen 

2016-2017 ble det besluttet at treningsplanen skulle 

utarbeides av klubbens egne ryttere. Samarbeidet 

med AktiMed Trening ble derfor avsluttet. Ordningen 

med motivatorer som leder turer og treninger ble 

videreført. I forbindelse med anskaffelse av et stort 

parti drikkeflasker, til utdeling under klubbens 

langeaktiviteter og til salgs for medlemmene, ble det 

utarbeidet en egen anskaffelsesrutine  

Aktivitet i klubben 

Trening og ritt 
Det viktigste for klubben er å gi et godt treningstilbud 

til medlemmene. TOSK har som mål å tilby et 

treningsopplegg som passer for både eliterytteren og 

den som nettopp har kjøpt seg sykkel. 

 Mandager/tirsdager hele året gjennom har vi 

intervalltrening, og så er det flate drag på torsdager. I 

helgene har det vært arrangert to til tre langturer. 

 Fra årsskiftet og frem mot påske, og på nytt 

fra oktober til årsskiftet har det dessuten vært tilbud 

om to spinningtimer i uka. Fra høsten av ble 

spinningen flyttet til Sats Tasta. 

 Treningsoppmøtet varierer gjennom året og 

det er alltid plass til enda flere. Vi ønsker å ha en sosial 

profil på treningene. Samtidig setter vi sikkerhet høyt 

og tar hensyn til våre medtrafikanter. Vi bruker Strava 

til å registrere treningsaktiviteter. Mer om det 

nedenfor 

 Tradisjonen tro dro et betydelig antall Tosker 

på treningsleir til Albir i april. Et mindre antall syklet 

Flandern rundt i april og noen fikk også med seg Paris-

Roubaix Challenge. 

 Mange medlemmer velger å delta på ett eller 

flere turritt i løpet av sesongen. For eksempel var 

deltakelsen i Nordsjørittet på nivå med 2015: Av de 

5234 rytterne som står registrert med fullførttid hos 

Turritt, var det 138 Tosker. 

 Mange medlemmer velger også å løse 

helårslisens, og antallet er økende: 

2012 2013 2014 2015 2016 

80 120 149 179 192 

I 2016 innførte vi en ordning med rittstøtte for å dekke 

deltakeravgift i aktivritt. Ordningen videreføres i 2017. 

 Samtidig som ca. 40 Tosker syklet Aalborg 

MTB Marathon, stilte vi med tre lag på Mairittet. Vi 

stilte også lag på Color Line Tour opp Setesdalen, og 

med Tom Børve i spissen arrangerte vi TOSKAskabet 

på Randaberg for tredje gang. I 2017 arrangeres 

TOSKaskabet på tiårsdagen for klubbens stiftelse, altså 

7. september. 

 

Annen aktivitet 
På de største turrittene stiller klubbens langegjeng 

opp og gir drikke og oppmuntring til egne ryttere – og 

andre. Langingen er blitt et kjennetegn på TOSK og er 

en viktig profilering for klubben. 

http://www.tastaosk.no/


 

  Stavanger, 25. januar 2017 

For å skaffe penger til klubbkassen og vise ansvar som 

en av regionens største klubber, har vi utført 

dugnadstjeneste for Mairittet, Stavanger Triatlon og 

Tour des Fjords. 

 For å skaffe penger i kassen til vår 

samarbeidspartner Spinn – og gi gode tilbud til 

medlemmene – har vi arrangert handlekvelder 15. 

mars og 6. desember. I tillegg hadde Spinn en populær 

mekkekveld 30. mars. 

 Takket være ny og gammel webansvarlig fikk 

vi i løpet av 2016 ny nettside på plass. Nettsiden gir en 

del formalopplysninger og nyttig informasjon for nye 

medlemmer. Løpende informasjon om trening og 

annet som har med TOSK-hverdagen å gjøre gis i 

lukket gruppe på fjesboka. 

 Hjulebordet ble avholdt 11. november. Kim 

Østebø, for anledningen kidnappet fra et 

konkurrerende arrangement, ble vel fortjent kåret til 

Årets Tosk. 
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Klubben har som mål å tilby et godt treningstilbud 

som favner bredt. Dette vurderes for så vidt som 

oppnådd. Det er ulike ønsker innad i klubben om hvor 

tydelig henholdsvis MTB og landevei bør prioriteres. Vi 

kan bli bedre på begge fronter. 

 Med den såkalte toppsatsingen (vedtatt 2015) 

har TOSK ambisjon om at Tosker skal vinne sykkelritt. 

Det kan nevnes at Veronica Gjerde vant Vestec-rittet, 

Izzy Edmundson vant TOSKaskabet (racer) og Ann Åse 

Stava vant både Nedstrand- og Hårfagrerittet (elite). 

Videre fikk Kim Østebø vinnertid – sammen med 28 

andre – på Sør-Karmøy rundt. Også ellers var det 

mange sterke sportslige prestasjoner i 2016. 

 Etter styrets vurdering har klubben et høyt 

aktivitetsnivå, og for å sy alle aktivitetene sammen er 

det veldig mange medlemmer som bidrar på veldig 

mange måter. Klubben er alle stor takk skyldig. 
 

Økonomi 
Regnskapet for 2016 gir grunn til å konkludere med at 

klubbens økonomiske situasjon er meget tilfredsstil-

lende. Driftsresultatet ble omtrent som budsjettert og 

viser at det er god styring på økonomien. 

Medlemstall 
I 2016 var det 399 personer som betalte 

medlemskontingent i TOSK, jf. figurene nedenfor for 

fordeling alder og kjønn: 

 

 
 

 
 

Strava 
TOSK har en egen gruppe på Strava. Det er høyst 

frivillig å registrere treningen sin der, men med-

lemmer oppfordres til å gjøre det. For registrering i 

2016, se nedenfor: 

 

 

 

 

Strava |2015 |3Snitt '15 (N=236) |2Billedlig 2015 |42016 |5Snitt '16 (N=239-41) |6Billedlig 2016

Distanse (km) 971 416              4 116                          (A) 24,2xRundt jorden 1 128 356          4 701                                     (E) + 1xSvg-Tusenfryd

Elevasjon (m) 9 848 126          41 729                        (E) 4,7xMt.Everest 11 011 391        46 073                                  (E) 5,2xMt.Everest

Timer 43007 182 (E) 1,4xAktivitetsmål 49970 207 (E) 13 sex-liv

Turer 32 233                137                              (A) TOSK-økt = 1 t 20 min 37 594                156 (E) TOSK-økt = -16 sek

Gevinst 29 337 243        122 239                                Si-iv…

http://www.tastaosk.no/

