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Tasta & Omegn Sykkel Klubb har som mål å tilby et 
treningsopplegg som passer for både eliterytteren og 
den som nettopp har kjøpt seg sykkel. I tillegg ønsker vi 
å ha en sosial profil. Det skal være en god tone og 
stemning på treningene, samtidig opptrer vi ryddig i 
trafikken.  

Da klubben startet opp, var en av våre største 
utfordringer at vi hadde forskjellige forutsetninger for å 
kunne sykle sammen på turene vi la opp til. Gjennom 
hele perioden har vi uansett ønsket å beholde det 
sosiale i treningen og har derfor brukt lang tid på å 
finne en treningsform som gjør at vi både trener effektiv 
og har det sosialt sammen på alle nivåer.   

Det er viktig å nevne at TOSK er en klubb som drives av 
frivillighet og dugnadsarbeid. Derfor settes det stor pris 
på dersom det er noen som har ledig tid og ønsker å 
bidra, gir beskjed om dette til styre.  

Styre og alle andre som bidrar i klubben er alle med 
som frivillige og bruker sin fritid på å holde hjulene til 
klubben i gang og sørge for at TOSK vedvarer.  

Per dags dato operer vi med tre ulike nivåer på 
treningene og turene vi har i regi av klubben. Sort - 
hardt, rødt - moderat og gull - lavterskel.  Effektiviteten 
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på treningene kan dokumenteres med sterke 
resultater på rittene vi deltar på og det sosiale må 
oppleves. Det er ikke uvanlig at vi er over 30 mann 
på trening.  

Våre verdier 
• Vi tar hensyn til våre medtrafikanter. Dette gjelder 
fotgjengere, andre syklister og billister. 
• Vi overholder alle trafikkregler som gjelder for 
kjørende i trafikken. 
• Vi sykler aldri mer enn to i bredden 
• Vi har som mål å tilby et treningsopplegg som 
passer for både eliterytteren og den som nettopp 
har kjøpt sykkel. I tillegg ønsker vi å ha en veldig 
sosial profil. Det skal være god tone og stemning på 
treningene, samtidig som vi opptrer så ryddig at vi 
ikke er til sjenanse for våre medtrafikanter. 
• Vi kaster ikke søppel i fra oss når vi er ute og sykler. 
Det er kun siste mann i rullen som snyter seg. Vi 
konkurrerer heller aldri på trening og opptrer i så 
måte varsomt hvis vi skal sykle forbi noen 

10-års jubileum 
TOSK har 10-års jubileum i 2017! På selve dagen, 7 
september, blir det feiring med TOSKaskabet, et 
temporitt som klubben arrangerer.  

I forbindelse med VM i sykkel i Bergen drar klubben 
på jubileumstur til Bergen. Fredag morgen 22 
september sykler vi innover Ryfylke mot Bergen etter 
å ha lastet baggasjen ombord på M/S Sandnes. 
Omtrent halvveis går vi ombord på M/S Sandnes, 
som tar oss til Vågen i Bergen og blir vår base hele 
VM-helgen. Hjemreise søndag etter herrenes 
landeveisritt.  
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Trening og 
treningstider 

Oppmøtested Reinskau, Tasta. I 
vinterhalvåret er spinningene 
annonsert på Facebook og 
2sk.no.  

• Mandag  
Bakkeintervaller  
Oppmøte Reinskau 18.30 

• Tirsdag 
Bakkeintervaller 
Oppmøte Reinskau 18.30 

• Onsdag 
Hviledag/styrke- egentrening 

• Torsdag 
Flate intervaller 
Oppmøte Reinskau 18.30 

• Fredag 
Hviledag/styrke- egentrening 

• Lørdag 
MTB-tur - rød-sort 

 Oppmøte Reinskau 07:30 

 Langtur - sort og rødt 
 Oppmøte Reinskau 08.00 

• Søndag 
Langtur - gull-rødt(-) 
Oppmøte Reinskau 08.30 

Motivatorer: Kim Østebø (leder), 
Frode Steine (assistent), Anders 
Farestveit Anders Sakseid, Ørjan 
Hegreberg, Andreas Richter, Kim 
Sørensen, Halvor Hanasand, Hans 
Jørgen Moe, Njål-Magne Nilsen, 
Ingvild Roti, Roy Øiamo, Paal 
Fossan, Håvard Lampe, Sveinung 
Lunde, Erling Lunde, Stine 
Fikerud, Jan Morten Auseth, 
Håkon Invær, Kjetil Birkeland, 
Elliot Kim Jørpeland, Truls 
Dishington 

Spinning i vinterhalvåret: 
SATS Tasta  
Mandag og torsdag 19.30 
Instruktører: Sveinung Lunde, 
Tore Løining, Stine Fikerud, 
Thomas Oftedal, Håvard Lampe, 
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TOSKaskabet 
TOSKaskabet blir avholdt ute på Randaberg. Dette 
er rittet med medvindsgaranti!  Det arrangeres årlig 
på sensommeren og er en del av Nalini Leca Tempo 
Cup.  Det er som regel en liten deltakerpremie til 
alle som fullfører, og en ekstra premie til de ulike 
klassevinnerne. TOSKaskabet er kjent som et 
temporitt, men du kan melde deg på med den 
sykkelen du har og vi har deler opp i tre klasser:  
Tempo: for temposykler og racere med tempobøyle.  
Racer: for racere uten tempobøyle. 
Mtb: for MTB, Hybrid og Cyclocross. 
 

TOSKmesterskapet 
TOSKmesterskapet arrangeres årlig på våren internt 
for medlemmene i TOSK, men kun med tidtaking for 
internt bruk i klubben.  Løype som TOSKaskabet. 

Aktivitetsplan 2017 
Styret har laget en aktivitetsplan for 2017 i form av et 
årshjul. Denne ligger ute på hjemmesiden til 
klubben. Vår viktigste aktivitet er selvfølgelig å sykle 
- sammen.  Men vi har også treningsturer, langing, 
spinning, afterparties og shopping å ta hånd om. Og 
hjulebord, ikke minst.  
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The Rules - Velominati 

Rule #1// Obey The Rules. 
   
Rule #2// Lead by example. 

Rule #3// Guide the uninitiated. 
   
Rule #4// It’s all about the bike. 

Rule #5// Harden The Fuck Up. 2,20 

Rule #6// Free your mind and your legs 
will follow. 

   
Rule #7// Tan lines should be cultivated 

and kept razor sharp. 

Rule #8// Saddles, bars, and tires shall be 
carefully matched.3 

   
Rule #9// If you are out riding in bad 

weather, it means you are a 
badass. Period. 

   
Rule #10// It never gets easier, you just go 

faster. 
   
Rule #11// Family does not come first. The 

bike does. 

Rule #12// The correct number of bikes to 
own is n+1. 

Rule #13// If you draw race number 13, 
turn it upside down. 

Rule #14// Shorts should be black. 

Rule #15// Black shorts should also be 
worn with leader’s jerseys. 

Rule #16// Respect the jersey. 

Rule #17// Team kit is for members of the 
team. 

Rule #18// Know what to wear. Don’t 
suffer kit confusion. 

   
Rule #19// Introduce Yourself. 

Rule #20// There are only three remedies 
for pain. 

Rule #21// Cold weather gear is for cold 
weather. 

Rule #22// Cycling caps are for cycling. 

Rule #23// Tuck only after reaching Escape 
Velocity.

http://www.youtube.com/watch?v=unkIVvjZc9Y
http://velominati.com/content/Reader%20Galleries/21308512876/training.jpg
javascript:vm_DisplayQuickContent('http://www.velominati.com/the-lexicon/',%20'Escape%20Velocity');
javascript:vm_DisplayQuickContent('http://www.velominati.com/the-lexicon/',%20'Escape%20Velocity');
http://www.youtube.com/watch?v=unkIVvjZc9Y
http://velominati.com/content/Reader%20Galleries/21308512876/training.jpg
javascript:vm_DisplayQuickContent('http://www.velominati.com/the-lexicon/',%20'Escape%20Velocity');
javascript:vm_DisplayQuickContent('http://www.velominati.com/the-lexicon/',%20'Escape%20Velocity');
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Årshjulet gir en pekepinn på hva som skjer når. 
Dersom du har kommentarer til planen, kan du f.eks. 
sende en e-post til post@tastaosk.no. Ellers refererer 
vi til terminlisten for rittene i Rogaland fra Norges 
Cykleforbund. 

Hjulebord 

(H)julebord har blitt en fast og populær tradisjon i 
TOSK. Hjulebord blir avholdt en fredag i november. 
Vi leier et lokale, spiser et bedre måltid med 
tilsvarende god drikke og prøver å kjenne hverandre 
igjen uten hjelm og briller. Morsom kveld, med 
andre ord. Ikke noe du vil gå glipp av. Dersom du 
ønsker å være med å bidra på planlegging og 
utførelse av hjulebord eller andre sosiale 
begivenheter i klubben, ta kontakt med styret. 
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Rule #24// Speeds and distances shall be 
referred to and measured in 
kilometers. 

Rule #25// The bikes on top of your car 
should be worth more than the 
car. 

Rule #26// Make your bike photogenic. 

Rule #27// Shorts and socks should be like 
Goldilocks. 

Rule #28// Socks can be any damn color 
you like. 

Rule #29// No European Posterior Man-
Satchels. 

Rule #30// No frame-mounted pumps. 

Rule #31// Spare tubes, multi-tools and 
repair kits should be stored in 
jersey pockets. 

   
Rule #32// Humps are for camels: no 

hydration packs. 
   
Rule #33// Shave your guns. 

Rule #34// Mountain bike shoes and 
pedals have their place. 

Rule #35// No visors on the road. 

Rule #36// Eyewear shall be cycling 
specific. 

Rule #37// The arms of the eyewear shall 
always be placed over the 
helmet straps. 

Rule #38// Don’t Play Leap Frog. 

Rule #39// Never ride without your 
eyewear. 

Rule #40// Tires are to be mounted with 
the label centered over the 
valve stem. 

Rule #41// Quick-release levers are to be 
carefully positioned. 

Rule #42// A bike race shall never 
be preceded with a swim and/
or followed by a run. 

Rule #43// Don’t be a jackass. 

Rule #44// Position matters. 

Rule #45// Slam your stem. 

http://velominati.com/content/Photo%20Galleries/frank@velominati.com/Golidlocks/Phillip%20Gilbert-Attack%20(1).jpg
javascript:vm_DisplayQuickContent('www.velominati.com/the-lexicon/',%20'European+Posterior+Man+Satchel');
javascript:vm_DisplayQuickContent('www.velominati.com/the-lexicon/',%20'European+Posterior+Man+Satchel');
javascript:vm_DisplayQuickContent('www.velominati.com/the-lexicon/',%20'European+Posterior+Man+Satchel');
http://velominati.com/content/Reader%20Galleries/21308593300/IMG_0015.jpg
http://velominati.com/content/Reader%20Galleries/21308593300/IMG_0015.jpg
mailto:post@tastaosk.no
http://ncfregionsor.no/wp-content/uploads/2014/01/TerminRogaland201621.jpg
http://velominati.com/content/Photo%20Galleries/frank@velominati.com/Golidlocks/Phillip%20Gilbert-Attack%20(1).jpg
javascript:vm_DisplayQuickContent('www.velominati.com/the-lexicon/',%20'European+Posterior+Man+Satchel');
javascript:vm_DisplayQuickContent('www.velominati.com/the-lexicon/',%20'European+Posterior+Man+Satchel');
javascript:vm_DisplayQuickContent('www.velominati.com/the-lexicon/',%20'European+Posterior+Man+Satchel');
http://velominati.com/content/Reader%20Galleries/21308593300/IMG_0015.jpg
http://velominati.com/content/Reader%20Galleries/21308593300/IMG_0015.jpg
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Spinning vinterhalvåret 
Fra oktober til mars har vi spinning med egne 

spinningsinstruktører som kjører planlagte økter 
med oppvarming, intervall og nedkjøring. I år 
foregår spinningen på SATS Tasta, mandager og 
torsdager kl. 19.30. Påmelding skjer via www.2sk.no. 
Det er også utetreninger i vinterhalvåret for de som 
foretrekker frisk luft. Dette er det våre 
treningsmotivatorer som arrangerer, se festet 
innlegg på klubbens Facebook-sider (for 
medlemmer).

Colorline Setesdal Tour 
21 mil og rett over 1600 høydemeter på 
landeveissykkel. Perfekt! Rittet går fra Kristiansand 
tidlig om morgenen siste lørdagen i mai og oppover 
Setesdalen og i mål på Hovden etter 21 mil. TOSK 
har tradisjon for å stille minst ett samkjørt og friskt 
lag i dette rittet.  I 2016 kjørte laget inn på 6t. 16 min. 
Målsettingen i 2017 er 6t. 30 min. 

Heia TOSK! Det er bare å begynne å trene og legge 
grunnlaget for neste år blir du også med! 
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Rule #50// Facial hair is to be carefully 
regulated. 

   
Rule #51// Livestrong wristbands are 

cockrings for your arms. 
   
Rule #52// Drink in Moderation. 
   
Rule #53// Keep your kit clean and new. 
   
Rule #54// No aerobars on road bikes. 

Rule #55// Earn your turns. 

Rule #56// Espresso or macchiato only. 
   
Rule #57// No stickers. 
   
Rule #58// Support your local bike shop. 

Rule #59// Hold your line. 

Rule #60// Ditch the washer-nut and valve-
stem cap. 

Rule #61// Like your guns, saddles should 
be smooth and hard. 

   
Rule #62// You shall not ride with 

earphones. 

Rule #63// Point in the direction you’re 
turning. 

Rule #64// Cornering confidence 
increases with time and 
experience. 

   
Rule #65// Maintain and respect your 

machine. 
   
Rule #66// No  mirrors. 

Rule #67// Do your time in the wind. 

Rule #68// Rides are to be measured by 
quality, not quantity. 

Rule #69// Cycling shoes and bicycles are 
made for riding. 

Rule #70// The purpose of competing is 
to win. 

Rule #71// Train Properly. 

Rule #72// Legs speak louder than words. 

Rule #73// Gear and brake cables should 
be cut to optimum length. 

Rule #74// V Meters or small computers 
only.

http://www.velominati.com/technology/technology-simplified-the-v-meter/
http://www.velominati.com/technology/technology-simplified-the-v-meter/
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Ålborg MTB-maraton 

Det er også blitt en god tradisjon at en stor 
kontigent med TOSKer reiser til Ålborg siste helgen i 
april for å sykle Ålborg MTB-maraton. En kan velge 
ulike distanser og tilpasse ambisjonsnivået deretter, 
men uansett sies dette å være årets hardeste ritt for 
mange av terrengsyklistene i TOSK! 

Treningsleir Costa Blanca  
En hver sykkelklubb med respekt for seg selv 
arrangerer minst en treningsleir til varmere strøk når 
det er kaldt og surt vær hjemme. Perfekt 
unnskyldning for å ta fri fra jobb, hus, og alt ansvar. 
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Rule #75// Race numbers are for races. 

Rule #76// Helmets are to be hung from 
your stem. 

Rule #77// Respect the earth; don’t litter. 
   
Rule #78// Remove unnecessary gear. 

Rule #79// Fight for your town lines. 
   
Rule #80// Always be Casually Deliberate. 

Rule #81// Don’t talk it up. 

Rule #82// Close the gap. 

Rule #83// Be self-sufficient. 
   
Rule #84// Follow the Code. 
   
Rule #85// Descend like a Pro. 

Rule #86// Don’t half-wheel. 

Rule #87// The Ride Starts on Time. No 
exceptions. 

   
Rule #88// Don’t surge.  

Rule #89// Pronounce it Correctly. 

Rule #90// Never Get Out of the Big Ring. 

Rule #91// No Food On Training Rides 
Under Four Hours. 

   
Rule #92// No Sprinting From the Hoods 
   
Rule #93// Descents are not for recovery. 

Recovery Ales are for Recovery  

Rule #94// Use the correct tool for the job, 
and use the tool correctly. 

   
Rule #95// Never lift your bike over your 

head 

- http://www.velominati.com/the-rules/ - 

http://www.velominati.com/technology/look-pro-part-ii-casually-deliberate/
javascript:vm_DisplayQuickContent('http://www.velominati.com/the-lexicon/',%20'Recovery%20Ales');
http://www.velominati.com/the-rules/
http://www.velominati.com/technology/look-pro-part-ii-casually-deliberate/
javascript:vm_DisplayQuickContent('http://www.velominati.com/the-lexicon/',%20'Recovery%20Ales');
http://www.velominati.com/the-rules/
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Samtidig som en får syklet litt da. Ganske mye 
faktisk. Og ganske mange høydemeter.   

Klubben har flere tiår med lokalkunnskap akkumulert 
om sykling i området rundt Albir og Altea. At 
området nå går under navnet #Toskablanca er derfor 
vel fortjent. 

Årlig reiser 50-60 TOSKer via Alicante til Albir for 
treningstur. Vi leier flere hus som vi fyller opp til 
randen med TOSKer, stapper kjøleskapene fulle av 

cola og hyllene med havregryn. 

Når det gjelder syklingen deler vi oss inn i fire ulike 
nivåer - gull, rødt, koksgrå og sort.  

På turene skiller vi på lengde, høydemeter og 
tempo. Etter noen mil/høydemeter, når det passer 
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og etter hvilken gruppe en er i, finner vi oss en 
restaurant og har oss lunsj for å fylle på lagrene og 
tråkker på videre.  

Ovenfor er TOSK toget på vei opp Coll De Rates. Et 
av mange fjell. Vi kårer raskeste mann/kvinne opp og 
her ligger det  mye heder og ære. Som regel reiser 
vi uken rett før eller rett etter påske. Vi avsluttet uken 
med drøye 14 mil og 2400 høydemeter. For å finne 
ut hvor mange mil og høydemeter du kan få med 
deg i løpet av en uke, må du melde deg på neste år! 

Langing  
Garborgriket rundt, Nordsjørittet, Tour des Fjords 
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Kontaktinformasjon 

 
Epost:  
post@tastaosk.no 

Adresse: 
Tasta & Omegn Sykkel 
klubb 
Postboks 4057 
4092 Stavanger 

Org.nr:  
997 735 595 

mailto:post@tastaosk.no
mailto:post@tastaosk.no
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Classic og Lysebotn - Bryne.    
Det finnes ofte matstasjoner underveis i ritt, men i TOSK er vi så heldige at på de 
nevnte rittene ovenfor, har egne langestasjoner.  
Vi langer til våre medlemmer som kommer pustende og pesende.  De som trenger 
ekstra motivasjon, heiarop og hjelp, får det.  

Vi hjelper selvfølgelig også andre klubber - sammen er vi sterke! 
Dersom du ikke har mulighet til å stille selv, eller av andre grunner ikke stiller på ritt og 
har lyst å bidra - ta kontakt med styret eller noen i klubben og still sammen med lange-
gjengen! 

Hengebrua ved Hå gamle prestegard, vår faste langestasjon under Nordsjørittet. 

Sees på sykkelen!
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