
Informasjon om Team Jæren Ekspress 2014 
Team Jæren Ekspress er sammensatt av ryttere fra ulike sykkelklubber her på sørvest landet som har 

ett felles mål å sykle styrkeprøven TO på best mulig tid. TJ har det veldig sosialt på sine trenings turer 

og ritt. Treningssamlingen er i år 26-27 april hvor vi overnatter på hotell i Eigersund. Dette er en flott 

trenings helg med alle lagene til Team Jæren og en har mulighet for å bli bedre kjent med hverandre 

uten hjelm på hode . Hvert lag har sitt trenings opplegg for denne helgen. 

Målet til TJ for 2014 er å sykle Styrkeprøven Trondheim/Oslo på tiden 14.30. TJ har tidligere syklet på 

under 15 timer når forholdene er gode. Med denne tiden som mål har vi mulighet til å kapre 2/3 

plassen for 2014 basert på de erfaringer og tidene til de lag som har deltatt i tidligere år. 

Vi trenger flere spreke ryttere til laget slik at vi kan stille med flest mulig helst fullt lag dvs 30 stk. 

Med fullt lag blir det lettere for alle å nå målet 

TJ har et godt støtteapparat med 4 følgebiler. Laget er påmeldt TO slik at hver enkelt slipper melde 

seg på hver for seg. Hotell i Trondheim og Oslo er booket. Kun fly må en bestille selv. 

Rittet TO starter lørdag 28 juni. De fleste velger å reise til Trondheim på fredagen og gjøre de 

nødvendige  forberedelser. Noen velger å reise opp på torsdagen for å få en dag til å forberede seg  

på.  Alle må uansett være på plass innen fredag ca kl 15 da en må hente start nr og ta ut sykler og 

klargjøre disse. 

TJ har felles transport for sykler med lastebil. Sykler innleveres onsdag 25 juni på Optimera i Sandnes 

og utleveres i Trondheim fredag. Etter målgang lørdag kveld pakker alle syklene inn i lastebilen og 

disse blir levert søndag 29 juni på Optimera i Sandnes. 

Alle som skal delta med TJ på TO må søke klubben sin tillatelse.  Svar på søknaden skal fremvises 

styrkeprøven. Link til godkjenningsskjema finnes på Facebook og vår hjemmeside. Alle må også ha 

årslisens. 

For de som ønsker å delta med TJ Ekspress må registrere seg på vår på interesseliste på Facebook 

med: SKAL  I tillegg vil vi gjerne har en tilbakemelding på mail med deres mail adresse og tlf nr. 

Treningstider med TJ og felles info vil bli annonsert ut over våren på Facebook og mail. 

Se Facebook: Team Jæren 

Se Strava: Team Jæren 

Se Internettside: www.teamjaren.no her er litt info fra tidligere år men nå er det Facebook all 

informasjon ligger. 

Som medlem i Team Jæren har vi en del rabatter hos Bike Brothers som er vår samarbeidspartner. 

Bike Brothers stiller også med service apparat på TO. 

For de som ikke har Facebook bruker kan ta kontakt med en oss i styret for TJ Ekspressen:  Vi ønsker 

tilbakemelding innen utgangen av januar. 

Erling  Forberg mail: erlingforberg@yahoo.no  

Jarle Vorland mail: jarvor@lyse.net   

Arnar Børildsen mail:  arnar.borildsen@dabb.no  

Knut Arve Melhus mail: kam@ryfylke-elektriske.no      
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