Kjære TVK-Medlem

Vel overstått påske til dere alle og velkommen til en ny sykkelsesong.
TVK går med dette inn i vårt 135. driftsår som sykkelklubb og selv med så lang fartstid tror
jeg vi går inn i et år med utfordringer som vi aldri har sett før, eller i alle fall som ingen av
klubbens nåværende medlemmer har vært med på.
Covid-19 har sørget for at dette sykkelåret har startet med helt nye og store utfordringer for
sykkelsporten og for oss som medlemmer av samfunnet generelt.
Ikke før var vi ferdige med å avvikle årsmøtet i TVK 09.03.2020 så kom det nye
retningslinjer som vi alle må forholde oss.
Dugnaden vi alle er med på nå for å ta kontroll på pandemien medfører endringer for oss i
hverdagen som enkeltindivider, for yrkeslivet vårt, for hverdagen ellers med
hjemmeundervisning for de av dere som har barn i skolealder. Videre må vi som syklister ta
spesielle hensyn i utøvelsen av det vi liker så godt å gjøre.. nemlig sykle ute langs landeveien
eller rundt omkring i terrenget og da kanskje aller helst sammen med andre med samme
interesse.
Men ihht NCF sine retningslinjer fra 03.04.2020 må denne sosiale aktiviteten utøves en og en
og alene eller kun sammen med noen få fra samme familie eller husstand.
Styret i TVK skal holde dere løpende oppdatert etter hvert som NCF kommer med nye
retningslinjer for hvordan vi som sykkelklubb og dere som medlemmer og syklister i TVK
skal forholde dere til dette og med det sykle og trene i hverdagen. Både hjemmeside
(www.tvk.no) og TVK på Facebook vil bli holdt løpende oppdatert.
Som en konsekvens av siste oppdatering fra NCF/NIF pr. 07.04.2020 så er det klart at det ikke
skal arrangeres sykkelritt før tidligst etter 15. juni 2020. Dette vil for TVK si at det første
sykkelrittet for sesongen kan bli Markathriller’n 22.08.2020.
Videre har Styret i TVK besluttet at det ikke vil bli lagt til rette for organiserte treninger i
klubbens regi hverken for barn eller voksne på denne siden av sommerferien. Dette beklager
vi så meget, men vi kan ikke se at vi på en sikker og risikofri måte kan klare å organisere og
gjennomføre sykkeltreninger for klubbens medlemmer ihht de kravene som settes fra NIF &
NCF sin side.
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Vi ønsker så klart at dere som enkeltindivider og som familier trener og nyter sykkellivet som
best dere kan med de restriksjoner som er lagt. Landeveien er der til fri benyttelse for alle og
naturen er der som før til alles frie benyttelse, og så lenge vi alle er flinke til å overholde
«kjørereglene» og sykler alene og holder god avstand til alle rundt oss går det bra.
TVK har andre aktiviteter som det nå kan passe godt å bruke energi og tid på nemlig Nilsbyen
Terrengsykkelpark. (www.nilsbyen.no eller på Facebook).
I Nilsbyen Terrengsykkelpark har TVK allerede sikret en betydelig del av finansieringen og
det er planlagt byggestart i løpet av uke 17-2020 og kanskje allerede fra onsdag 22.04.2020.
Foreløpig plan er som følger ihht Prosjektleder:
Uke 17 (fra mandag 20. april):
-Detaljstikking av løypa og merking av trær som skal felles (Rekkje)
-Oppstart hogst og rydding (dugnad)
Helga 25. - 26. april:
-Hogst og opprydding etter hogst (dugnad)
Uke 18 (fra mandag 27. april):
-Bygging av sykkelløype settes i gang (Rekkje)
-Hogst og opprydding etter hogst (dugnad)
Nærmere info kommer så snart vi vet litt mer!

TVK som klubb trenger dere medlemmer nå mere enn noensinne og at dere er oss trofast og
støtter og hjelper oss med løpende drift og aktiviteter slik at klubben igjen kan tilby dere et
enda bedre og bredere tilbud når restriksjonene lettes litt opp og vi kan atter sykle og trene
sammen. Om alt går som planlagt vil TVK i løpet av høsthalvåret kunne tilby nye og flotte
terrengsykkelløyper i Nilsbyen til alle aldersgrupper, men spesielt til barn og ungdom, og våre
landeveissyklister kan atter sykle sammen på landeveien.
God sykkelsesong til alle
Vennlig hilsen Styret i TVK.
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