
Kjære TOSK`er 

14.05.20 

 

Først og fremst håper Styret i klubben at det står bra til med hver & en av dere! 
Takk også for den tålmodighet og opptreden dere medlemmer har vist under disse spesielle 
månedene.  
Styret har hatt møter via Skype i denne perioden ved faste intervaller, nå sist i går 13.05.20. 
Og her er informasjon om hvordan vi ser for oss veien videre den nærmeste tiden. 
 

Trening – Mål om oppstart 18.05.20: 

Vi har som mål om å starte opp organisert trening igjen fra Mandag 18.05.20.  
Samt organiserte langturer fra og med Lørdag 23.05.20. 
Styret har valgt å følge NCF sine «koronavett-regler» med de anbefalinger dette innebærer. Det er 
arbeidet fram et utkast for klubbretningslinjer som blir kommunisert ut til Motivatorene i kveld fra 
Roy Øiamo.  
Det er litt større ansvar som hviler på en motivator når vi starter opp igjen, og vi ønsker derfor en 
gjennomgang med motivatorene for å finne gode løsninger og at de er komfortable med ansvaret. 
Vi kommer med endelig bekreftelse på oppstart i en egen melding. 
 

Klubbmesterskap – Fra 01.06.20: 

Vi er så heldig at vi har en ung versjon av Christian Prudhomme i TOSK, ved navn Anders Utbø 

Sakseid. Han har sagt seg villig til å arrangere Grand Tour Tasta & Omegn fra 01.06.20. 

Dette er en individuell konkurranse som varer over flere dager på Strava. 

Det blir flotte premier å vinne både for resultater i kvalitet og kvantitet. Både Herre og dame klasse. 

Mer detaljer kommer fra Anders. Dette blir gøy! Stay tuned! 

 

TOSKaskabet – 20.08.20: 

Styret har fått spikret plass til TOSKaskabet i Terminlisten for NCF Region Sør Torsdag 20.08.20.  
Gjennomføring av rittet vil bli ihht. de gjeldende retningslinjer. 
Rittkomitè er opprettet. Eventuelle tilleggsbehov for dugnad for å sikre gjennomføring av rittet vil vi 
komme tilbake til. 
Vi håper å se deg ved Randaberg Stadion! 
 
Klubbtøy: 

Produksjonen i fabrikken til Nalini i Italia startet opp igjen 04.05.20. Styret har løpende dialog med 
Racing Depot vedr leveringstidspunkt til oss. Vi skal få en ny tilbakemelding fra Racing Depot i 
morgen. 
Styret arbeider for at vi skal få åpnet for en ny bestilling så snart vi har fått kontroll og levering av det 
som ble bestilt i vinter. 
 

Vi håper med dette å ta flere steg mot et mer normalt aktivitetsnivå. Det savner vi! 

På vegne av Styret i TOSK 

Bjørn Bergaas Utne 


