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BÆRUM ROKLUBB GENERALFORSAMLING 2013
KL. 18.00 møtes vi til sosialt samvær med pizza før vi går over til
KL. 19.00 DAGSORDEN I HENHOLD TIL KLUBBENS LOV:
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Behandle Årsberetning fra styret og utvalgene
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Herunder vedta ny lov i henhold til NIFs nye lovnorm
Fastsette klubbens kontingent
Vedta klubbens budsjett
Bestemme klubbens organisasjon
Valg

Eventuelt, – pokaler, utmerkelser
Medlemmer over 15 år er valgbare og stemmeberettigede. Det betinges at vedkommende ikke står til rest
med sin kontingent, eller har annen forfallen gjeld til klubben.
DE SOM SKYLDER KONTINGENT FOR MER ENN ETT ÅR HAR IKKE STEMMERETT
ELLER ANDRE RETTIGHETER OG KAN STRYKES SOM MEDLEMMER!

Vennligst les beretningen nøye på forhånd og ta heftet med på generalforsamlingen, slik at behandlingen
kan gå raskt og greit unna.
Vær vennlig å møte presis.
Sandvika, 6 februar 2013
VEL MØTT!
Hilsen Styret
http:// www.baerum-roklubb.no
E-post: kontakt@baerum-roklubb.no
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BÆRUM ROKLUBBS ÅRSBERETNING 1.1. 2012-31.12. 2012
Styrets beretning
Styret valgt på generalforsamlingen 1. mars 2012 har bestått av:
Formann:
Hans Christian Skalleberg
Viseformann:
Reidar Mandt
Sekretær:
Randi West
Kasserer:
Knut Ødegaard
Rosjef:
Sigrid Gillebo
Materialsjef:
Alv B. Heitmann
Styremedlem:
Lis Schjøtt
Styremedlem:
Morten Brinck-Mortensen
Oppnevnt ungdomsrepresentant

Tobias Otterstad. Fra september Henrik Myreng Hauge

Driftsstyret for Båtsportens Hus

Hans Christian Skalleberg, Elisabeth Sørenssen

Medlemmer:
Per 31.12. 2012 hadde klubben 181 medlemmer (2011 185)
Æresmedlemmer:
3 (Egon Kaltoft, Ole Nafstad og Knut Ødegaard)
		
Vi gratulerer æresmedlem Egon Kaltoft med hans 90-årdag 26.7.2012
Livsvarige:
5
Aktivitetsmedlemmer.:
- Voksne:*
95 (30 kvinner og 65 menn)
-*

hvorav henholdsvis 10 og 12 har familiemedlemskap

- Ungdom:**

38 (9 jenter og 29 gutter)

Ordinære medl.:
Utmeldt/gått bort:
Strøket:
Nye i 2010:

40 (16 kvinner og 24 menn)
13/1
4
14

- **

hvorav henholdsvis 5 og 3 har familiemedlemskap

Utmerkelser:
Vi gratulerer Halvor Hølmkjær West med kommunalt idrettsstipend på kr 7 500,”Årets Stjerne”: Ole Nafstad
”Årets ungdomsutøver”: Halvor Hølmkjær West
Møter/Arrangementer:
Styret:
10 styremøter
Møter med Thomas Sandum/SantGruppen, vedr. utleielokalene i 3. etasje, med hensyn til vedlikehold o.l.,
		 vedr. tvistesak, og i forbindelse med ny kontraktinngåelse, Hans Christian Skalleberg
Årsmøte i Bærum Idrettsråd (BIR), 13. mars, Hans Christian Skalleberg
Orienteringsmøte vedr. Oslofjordmuseet i Vollen, 26. mars, Hans Christian Skalleberg og Knut Ødegaard
Oslo Rokrets Ting, 24. april, Hans Christian Skalleberg og Lis Schjøtt
Møte med Bærum Kajakklubb vedr. treningstider, Lis Schjøtt
Møte med Bærum Kajakklubb vedr. arbeidsfordeling felles vårdugnad, Hans Christian Skalleberg
Møte hos Bærum Kommune vedr. Kvinnefestival på Kalvøya, Hans Christian Skalleberg og Knut Ødegaard
Møte med rådet vedr. tildeling av utmerkelser Knut Ødegaard
Møte med rådet vedr. diponering av fondsmidler til kjøp av ny dobbeltfirer/firer uten stm., Hans Christian
		 Skalleberg, Reidar Mandt, Lis Schjøtt og Knut Ødegaard
Møter Oslo Kraftsenter, Reidar Mandt
Bærum Idrettsråd høstseminar, Sundvollen Hotel, 9. –10. nov., Hans Christian Skalleberg
Norges Roforbunds ekstraordinære Ting og klubbledermøte, Christiania Roklubb 24. nov., Hans Christian
		 Skalleberg, Lis Schjøtt og Knut Ødegaard
Utvalg:
NR regattaarrangørmøte, Gardermoen. mars, Knut Ødegaard
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NR Trenerforum Sigrid Gillebo
NR Spesialtrenerforum Sigrid Gillebo
Aktives representasjon/samlinger etc.:
Rosamling i Sevilla, Spania, Halvor Hølmkjær West
Memorial Paolo d’aloja, Pieduluco, Italia. Dag-Erik Tvedt, 4x
Nordisk Juniormesterskap, Halvor Hølmkjær West, H2x, Henrik Myreng Hauge 8+
U23-VM, Dag-Erik Tvedt, 4x
VM Junior, Plovdiv, Bulgaria, Halvor Hølmkjær West, H2x,
Ratzeburg, Hilde Gudem, D1xlv, og D4xlv
Ratzeburg, Dag-Erik Tvedt, H4x

Egne arrangementer:

Roswing på klubben, ungdomsarrangement 4. januar
Generalforsamling 1. mars
Foreldremøte/informasjonsmøte 28. mars. 60 personer deltok
Vårdugnad 21. april
Roathlon - roergometer og terrengløp, 25. april
Roskole forsommer og høst
Sesongåpning 1. mai
Kalvøya Cup 14. juni
Roskole, med avslutningsarrangement i juni
Hjertestarterkurs 26. juni. 24 deltakere. Instruktør Hans Alexander Skalleberg.
Ungdomssamling Solodden 13.-17. august
Kjørbosprinten 25.-26. august
Rekefest på båtplassen 25 august, etter dagens regatta
Sesongavslutningsarrangement aktive 26. oktober
Klubbmesterskap 27. oktober
Høstdugnad 28.oktober
Halloweenfest for de yngste ungdommene
Grøtfest 19. desember

Forhold utad:
Klubben har vært representert i en rekke forskjellige utvalg og komiteer etc.
Norges Roforbund:
Utvalget for rekrutteringsgrp., medlem
Ole Nafstad
Dommerutvalget, medlem
Tore Gulli, har også oppgaver i Nordisk Roforbund
Kongepokalkomiteen, leder
Lis Schjøtt
Utvalg for funksjonshemmede, medlem Lis Schjøtt
medlem
Thor Nilsen
Valgkomiteen, medlem
Lis Schjøtt
NR-kontakt:
Trenerkontakt
Utdanningskontakt
Tur- og trimansvarlig kontakt
Kvinnekontakt
Oslo Kraftsenter:
Styremedlem
Rosportens Venner:
Viseformann/formann
Sekretær

Sigrid Gillebo
Lis Schjøt
Lis Schjøtt
Lis Schjøtt
Reidar Mandt
Lis Schjøtt
Knut Ødegaard

FISA:
Thor Nilsen honorær formann for FISAs Competitive Rowing Commission og dessuten ansatt
som utviklingsdirektør
Tore Gulli dommer i VM Junior, Plovdiv, Bulgaria
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Bærum Idrettsråd:
Revisor					Tore Gulli

Generelt
Til generalforsamlingen 1. mars 2011 møtte det 21 medlemmer, inkl. 3 ungdomsmedlemmer uten stemmerett.
Valgkomiteen hadde heller ikke denne gangen åpne poster på valglisten.
Sesongåpningen 1. mai foregikk i pent sommervær. Det var stort fremmøte fra begge klubbene. Åpningstalen ble
holdt av vår formannen, Hans Christian Skalleberg. Etter flaggheisingen og nasjonalsangen var det båtdåp, forestått
av Lis Schjøtt. Den nye singlesculleren som ble levert i 2011 fikk navnet Alv, etter klubbens materialsjef og ”Petter
Smart”, Alv B. Heitmann. Damegruppen hadde donert klubben 2 stk. plast nybegynnerbåter med årer. Disse båtene
fikk henholdsvis navnene Randi og Signe M. L., etter to som i de senere årene har nedlagt et stort arbeide på flere
områder, ikke minst for ungdommene i klubben.
Som vanlig ble 3. etasje stappende fullt til den påfølgende sammenkomsten – med kaker, kaffe og brus, og utlodning av fine gevinster.
Strategiplanen, videreføring 2012
Vi har hatt en stor gruppe juniorer i forskjellige aldersgrupper, i tillegg til et par seniorer. Det har vært noe mer
deltakelse i lagbåter, både toer, firer og åtter. Vi har også hatt 3–4 trenere i løpet av året.
Rekruttering
Vi får fortsatt nye medlemmer etter roskolen. Av årets nye er hele 12 ungdommer, men vi kune godt tenke oss flere
voksne som vil lære å ro, og delta i mosjonsaktivitetene. Ungdoms- og rekrutteringsut-valget med sine støttespillere jobber godt på det sosiale plan, og gjort det trivelig for de aktive på regattaene. Men har en utfordring i å finne
tiltak til å øke medlemsmassen. Det må bli en oppgave å prioritere rekrutteringsrbeidet.
Alle våre medlemmer oppfordres til å være ambassadører for klubben, og opptre høflig, vennlig, inkluderende og
informativ overfor nye medlemmer, også overfor interesserte som bare titter innom. Alle kan være potensielle medlemmer.
Roskolen
Det har vært avviklet roskole i to-tre puljer da vi ikke hadde iverksatt noen annonsering, men interresserte møtte
opp uoppfordret til forskjellige tider. Ordinær roskole var fra mai til midten av juni. I tillegg også for noen på ettersommeren og på høsten. Også i år er flere blitt medlemmer. Stor takk til Lis som fortsatt har stått for det meste av
instruksjonen. Se for øvrig utvalgets rapport.

Bredde
I en periode tidlig på vinteren var det litt tynt i rekkene på mosjonistenes tirsdagstreninger. Dette hadde samenheng
med endrede treningstider, og at kajakklubben hadde innetrening til kl. 20.00. Derfor foretrakk enkelte å trene andre steder eller til andre tider. Noe senere fikk vi en avtale om at mosjonistene skulle få slippe til kl. 19.30. Dette
var til alles tifredshet.
Opplegget for tirsdagenes mosjonroingen/trening er fortsatt litt løst. Her trengs det at noen tar tak og organiserer. Vi har også noen nye voksne som bør innlemmes blant de etablerte mosjonsroerne. Men båtbenyttelsen bør
koordineres med roskolen. Selv om roskolen legger beslag på mange av båtene på enkelte ettermiddager er ikke
båtkapasiteten alltid fullt utnyttet. Fortsatt glimrer damene med sitt fravær på tirsdagsroingen. Men en liten ”fast
gruppe” av turroere har rodd turer lørdager og søndager, selv om det ikke har vært i samme grad som de siste par år.
Roorienteringen har heller ikke i sommer vært prioritert, men noen har ført km til Distansemerket. Det er også i år
foretatt noen langturer. Se tur- og mosjonsut valgets beretning.
Idrettslig aktivitet
Styret gratulerer Hilde Gudem med enda en NM-seier i damer lettvekt singlesculler, og Halvor West med seieren
i Nordisk Mesterskap i junior dobbeltsculler. Henrik Myreng Hauge var med på Norges junioråtter som ble nr. 3 i
Nordisk.
Videre ble Halvor tatt ut til Jun. VM 2x og Dag-Erik Tvedt tatt ut til U23 VM i 4x. Vi kan også gratulere alle våre
aktive med 2. plass i Norges Cup, en innsats som ga kr 6 000 i premie!
I Åtter Grand Prix-roingen deltok vi med forskjellige lag i de fem rundene. For øvrig henvises det til Rosjefens
rapport.
Økonomi og administrasjon
Økonomien har i beretningsperioden vært god. Vår søknad om kr 188 000 i fylkeskommunale midler til bane-prosjektet ble innvilget, og vi fikk utbetalt kr 150 000 som en foreløpig andel. Restutbetaling får vi når banemerkingen
er ferdigstilt våren 2013. Dette gjelder også rest av den kommunale tildelingen på kr 157 000. Til sammen
kr 69 000. Dette har vi dekket opp for med nedlagt dugnadsarbeide gjennom vår egeninnsats-andel. I forbindelse
med forskuddteringen vi foretok i 2011 måtte vi låne kr 76 000 av båtfondet til finansieringen av den nye singlesculleren. Dette beløpet er nå tilbakeført. Det er også i år, etter søknad, gitt økonomisk støtte til to av våre representasjonsroere. Se også side 8.
I september søkte vi Sparebankstiftelsen om kr 207 000 i bidrag til kombinert dobbeltfirer/firer uten stm. med
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årer. Vi søkte også Gjensidigestiftelsen om et nogenlunde tilsvarende beløp til firer innrigger. I desember fikk vi
beskjed om at ingen av søknadene ble innvilget. I oktober søkte vi om spillemidler til utstyr via NR, kr 65 918 til
kombinert dobbeltfirer/firer uten stm. med årer. Søknadsbeløpet tilsvarer 30% av anskaffelseskostnaden, som er
det beløpet vi kan søke om.
Via NR har vi mottatt spillemidler til utstyr for 2011 (singlesculler og årer) på kr 31 994. I offentlige tilskudd har
vi til sammem mottatt kr 280 423,80, hvorav kr 4 128,80 i grasrotandel, som er vel 5 000 mindre i grasrotmidler
enn i fjor.
Styret oppfordrer på nytt medlemmene med deres familier til å registrere seg hos Norsk Tipping til fordel for klubben. Tippe- eller lottoinnsatsen genererer automatisk et 5% bidrag til klubben. Organisasjonsnummeret er 983 811
043. I den anledning er det laget et lite kort med strekkode til formålet. Det kan fås på klubben, og ligger også på
vår hjemmeside. Husk: ”Alle monner drar”!
Ordning med momsrefusjon for idretten har fortsatt med en svak oppjustering av refusjonsprosenten.
Vårt Bingo-samarbeid med Sandvika og Rykkinn Bingo fortsatte også i år, men inntektene har minket på grunn av
endrete ordninger og bestemmelser fra myndighetenes side. Det fryktes at denne utviklingen fortsetter.
Se Gaver og bidrag side 8
Selv om vi har klart oss bra dette året er den økonomiske situasjonen er på ingen måte sikker. Det kan lett utvikle
seg mot trangere tider. De kommunale biddragene stiger ikke, materiellet blir stadig dyrere, og vi må kjempe enda
hardere for å øke medlemsmassen og dermed kontingentinngangen.
Etter at vi i fjor fikk oppsigelse fra Thomas Sandum på leie av kioskplassen i badebukta har vi søkt etter andre
leietakere. Formanen hadde et par interessenter på hånden, men etterhvert trakk den ene seg. Den andre aksepterte
vårt tilbud og det ble inngått kontrakt. Men han fikk problemer med strømtilførselen til kiosken sin. Problemet viste
seg i første omgang å være at støpselet på strømkabelen ikke passet til stikkontakten på kiosken. Han skulle ordne
dette selv, men det tok sin tid, og han fikk ødelagt en del varer. I tillegg var sommeren ganske regnfull, slik at kundegrunnlaget i stor grad var fraværende. Da kabelproblemet endelig så ut til å løse seg viste det seg at det ikke var
nok spenning i kabelen. Vår elektromann Tom Johansen fikk lokalisert feilen. Den lå på stedet for den store scenen
på Kalvøya, hvor Extrema-festivalen hadde slått ned stålplugger til sine telt. En av disse pluggene hadde akkurat
streifet kabelen og sendte strømmen ned i bakken. Halvor West tok jobben med å grave opp og fylle igjen etter at
Tom hadde reparert kabelen. Da hadde leieren av kioskplasssen ventet så lenge at vi ble enige om å heve kontrakten. Han er imidlertid interessert i å leie plassen igjen i 2013. Det vil da også lages forbedringer med hensyn til en
sikker tilkopling av strømmen. Vårt driftsbidrag til Båtsportens Hus har i år vært på hele kr 80 000.
Vi viser for øvrig til det vedlagte resultatregnskap og balanse, side 22.
Sosiale tiltak/-forhold
Sesongåpningen er det første store arrangementet. Alltid med et stort oppmøte av klubbens medlemmer - uansett
vær. Som nevnt foran ble det også i år et vellykket arrangement. Det neste arrangementet som pleier å samle en
brukbar skare av medlemmer er den årlige sankthansfesten, hvor vi kommer sammen, med medbrakt mat og drikke
og forhåpentligvis kan kose oss ute i kveldssolen, eller inne i båthallen når været er mer uggent. Også i år var det
invitert til sammenkomst, men to forhold gjorde at det ble et mikroskopisk fremmøte. Det ble samtidig arrangert
Nordisk Mesterskap på Årungen, og i tillegg regnet kvelden bort.
Avslutningen av roskolen foregikk med en liten regatta etterfulgt av grilling av pølser.
28. mars ble det holdt et informasjonsmøte for juniorroere og foreldre, med 60 til stede Det ble gitt omfattende informasjon om klubben, om vårt daglige virke og om deltakelse og oppførsel ved regattaer. Det ble i fjor utarbeidet
en flott Power Point presentasjon som også ble brukt denne gangen. Det er ønske om at dette blir en årlig forteelse.
25. april arrangerte vi Kalvøya Roathlon for klubens aktive og nærliggende klubber. Først roing på Concept
og deretter 2 runder i ”kort” løype på Kalvøya. Foruten deltakere fra vår klubb var det roere fra CR, Drammen,
Ormsund og NSR. Ca. 30 til sammen. Et vellykket arrangement, selv om det var litt hustrig vær.
Ungdoms- og rekrutteringsutvalget har jobbet godt gjennom hele sesongen, med sosiale tiltak under regattaene, og sommerleir på Solodden i august. Det ble arrangert Halloween-fest for de yngste utøverne i concepthallen,
og sesongavslutningsfesten med tacos og annet godt ble arrangert 26. oktober. Marte Krogsrud hadde igjen laget
et bildeshow fra sommerens regattaer, trening og øvrige evenementer. Mye latter og stor applaus. Til slutt var det
kåring av ”Årets ungdomsutøver”, som ble Halvor Hølmkjær West. På samme tilstelning ble Ole Nafstad tildelt
hedersbevisningen og tinnfatet ”Årets stjerne”, som hvert år kan deles ut til en ildsjel som har gjort seg fortjent til
prisen ved å bidra til klubbens og de aktives ve og vel gjennom sesongen. Vi gratulerer!
Tobias Otterstad har også i år stått i spissen for klubbens deltakelse i vårens kommunale søppelplukking på dugnad. Ansvarshavende på høstdugnaden var Henrik Myreng Hauge. Dette vil innbringe kr 22 000 til ungdomsgruppen. Det er opprettet en egen ”Ungdomskonto” hvor disse inntektene blir bokført. Ungdommene kan etter forespørsl trekke av denne kontoen til innkjøp til sosiale tiltak. de har i år investert ie et større høytaleranlegg, og til et
oppbevaringsskap til diverse utstyr o.l. som de disponerer. Videre er det kjøpt bilderammer til bilder de har dekorert
Concepthallen med.
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I 2011 hadde vi en representant med på konferansen ”Et rent idrettslag” og fikk diplom for dette. Som erklært
rent idrettslag ble vi i år trukket ut til en premie på kr 5 000.
Vi viser for øvrig til Ungdoms- og rekrutteringsutvalgets rapport.
Det ble heller ikke i år noe av Eldres Høstfest. Styret bestemte seg imidlertid til, i anledningen at klubben hadde
passert 95 år i juli, å invitere til Klubbfest for de voksne medlemmene. Ungdommenes foreldre ble også invitert.
Datoen ble satt til 9 november, men da påmeldingsfristen utløp var det så få som hadde meldt deg at styret fant det
riktigst å avlyse. Noe vi syntes var synd, men vi får håpe på bedre oppslutning neste år.
Onsdag 19. desember var det tid for klubbens siste arrangement i 2012, Grøtfesten. Også denne gang stor stemning og mange til stede av både juniorer og voksne.

Informasjon til medlemmene
Fra NR mottok vi i januar et tilbud om medlemsfordeler. Forsikringsselskapet Vardia tilbyr våre medlemmer gunstige forsikringsvilkår, samtidig som det tilflyter klubben 5% av premiebøløpet for alle forsikringsavtaler som blir
tegnet. Informasjon kan finnes på vår hjemmeside.
I 2012 har klubbavisen kommet ut med to utgaver, og det er sendt ut fem rundskriv, i tillegg til info sent ut på
e-post og ved oppslag på klubben. Med e-postadresser til vel 150 av klubbens medlemmer, inkl. enkelte familiemedlemmer uten egen e-postadresse, regner vi med at vi dekker ca. 160. Da gjenstår det ca. 20 medlemmer. Nok en
gang gjentar vi oppfordringen til alle som har, men ennå ikke sendt oss sin e-postadresse om å sende oss sin adresse
til: <kontakt@baerum-roklubb.no>! Klubben sparer portoutgifter ved å bruke e-post til informasjon til medlemmene. Informasjon blir også lagt ut på klubbens hjemmeside, www.baerum-roklubb.no.
Vi minner også om oppslagstavlen i garderobegangen og i gangen utenfor treningsrommet, hvor aktuelle beskjeder
og informasjon blir slått opp.
Hjemmesidene er i stadig utvikling. Sidene blir jevnlig oppgradert og inneholder stadig aktuell informasjon.
Webmaster Randi West gjør en veldig fin og god jobb. Hun arbeider kontinuerlig med forbedringer, og mottar gjerne innspill og aktuell tekst og bilder til sidene. Dette kan sendes på e-post til Randi: <randis@epostadresse.net>.

parkering kadettangen

Tidlig på året ble det kjent at kommunen ville innføre total avgiftsparkering på Kadettangen. Med økt timepris og
forlenget avgiftsperiode. Ordingen ble iverksatt før noen rakk å reagere. Vi v/formannen protesterte skriftlig på
egne og kajakklubbens vegne direkte til ordfører Lisbeth Hammer Krogh. I brevet ble det anført at våre medlemmer som kommer fra alle områder i Bærum og fra Asker og fra Oslo, i meget stor grad var henvist til å bruke bil til
klubben. Det ville være svært urimelig at de i tillegg til klubbkontingent kanskje skulle være nødt til å betale to - tre
ganger så mye i parkeringsavgift for å kunne utøve sin idrett. Vår arm inn i kommunestyret tok også opp dette, flere
andre politikere følte seg tatt på sengen i denne saken. Det kom også sterke protester i pressen. Heldigvis ble det
slått revers. Gratisparkering i 3 timer ble gjeninnført, men avgiftsperioden ble utvidet med to timer alle dager, og
timeprisen satt til 13 kroner. Søndag fortsatt gratis. For øvrig har kommunen v/Vei og trafikk, i brev bekreftet at de
har merket seg vårt innspill.
Båtsportens Hus. Anlegg og materiell. Nyanskaffelser
Klubbens representanter til Driftsstyret for Båtsportens Hus har vært Elisabeth Sørenssen og Hans Christian
Skalleberg. Kajakklubbens representant har vært Tore Berger og Tone Dahle. Det har vært møter med leietaker
vedrørende forholdene i 3. etasje. Og i og med leiekontrakten ikke var forlangt fornyet før 31.12.2011, som den i
tilfelle skulle i henhold til kontrakten, så driftsstyret seg om etter andre som kunne være aktuelle leietakere. Enkelte
følere var ute, men det resulterte ikke i noe. Det ble da valgt å forsette utleiet til SantGruppen som var meget interessert. Det ble satt opp en helt ny kontrakt som ble nøye gjennomarbeidet både i Bærum Kajakklubb og hos oss.
Kontrakten gir en høyere leieinntekt. Den inkluderer også at leietaker betaler all strøm i 3. etaje, i henhold til egen
strømmåler. Det skal foretas visse oppussingsarbeider bekostet av leietaker. Og lokalene fristilles i større grad til
klubbenes disposisjon. Skinnmøblene og de runde bordene som var fjernet er nå lagret i Concepthallen.
Concepthallen og toalettene ble lånt ut til Idrettslaget Tyrving i slutten av april i forbindelse med den årlige
Tyrvingstafetten på Kalvøya. Som tidligere ble lokalene tilbakelevert i fin-fin stand.
Vi minner medlemmene om å spare på vannet i den grad det er mulig sett i relasjon til renholdet av båtmateriellet.
Dessuten bør all form for langvarig lystdusjing unngås! Husk at vi nå betaler vannavgift!
I november skjedde det to ting med huset. Det ble strømbrudd ut til Kalvøya med det resultat at trykkluftanlegget
til sprinkleranlegget stoppet å virke og sendte vann inn i anlegget. Det fikk brannvesenet til å rykke ut fordi de fikk
automatisk melding om det sprinkleranlegget var satt i virksomhet. Formannen ble tilkalt, men det ble ikke funnet
ut av årsaken. Da strømen kom på igjen ble vannet presset ut av anlegget og ned i overløpskummen. Men vannet
forsatte å bli pumpet ned i kummen i ca. 1 1/2 døgn innen det ble oppdaget hvor feilen lå, og vanntapet ble stoppet.
Dette har resultert i et ekstra stort vannforbruk i 2012.
Det neste var at det automatiske låsesystemet sluttet å fungere, slik at man kun kunne komme inn med vanlig
nøkkel, som de aller ferreste av medlemmene har. Innvendig måtte vi sette dørene på klem slik at det gikk an å be-
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vege seg i huset. Det tok nesten to uker før denne feilen ble rettet. Enkelte medlemmer har også rapportert at nøkkelkortene deres har sluttet å virke.
Strømavtalen for Båtsportens Hus gikk ut i 2012 og vi har nå en lengre periode hadde flytende pris.
Som nevnt i fjorårets beretning om rodrakter ble det etter kort tids bruk konstatert at sømarbeidet var alt for dårlig. Vi reklamerte, og hele partiet ble sendt i retur. Uheldigvis hadde vi betalt for hele partiet, og flere av våre aktive
hadde også innbetalt til klubben for sine drakter. Produsenten gikk i mellomtiden konkurs og det var dessverre intet
å hente i boet. Vi fant raskt en ny, og bedre leverandør som kunne levere nye, bedre drakter i et nesten likt design
på kort varsel. Disse kostet 100 kroner mer enn de forrige, så de som hadde betalt i første omgang betalte kr 100
(klubben tok det mellomliggende tapet), mens de øvrige betalte full ny pris.
En vakker junikveld inntraff en episode som kunne fått et mye mer uheldig utfall. Fire av våre jun. C-jenter var
ute og trente på Kjørbobanen i 4x. Rosjef Sigrid Gillebo og Randi West var med som trener i følgebåt og lå litt på
siden bak laget. I mot kom det en motorbåt, hvor føreren utvilsomt måtte se vår båt som altså kom i motsatt retning. Da båtene var på høyde med hverandre skar plutselig motorbåten til siden og kjørte rett over baugen på fireren. Vedkommende baugroer holdt på å bli kastet ut av båten da hun fikk åren i brystet. At roerne og Ib fikk lettere
sjokk er ikke å undres over, men heldigvis ble ingen skadet. Bortsett fra båt og årer. Baugen fikk sprekk tvers over
dekket, bølgebryteren ble ødelagt, riggeren på baugsiden ble bøyd både i stagene og platen som festes mot båtsiden.
To årer ble ødelagt. Hendelsen ble politianmeldt. Etter inspeksjon av forsikringsselskapet ble båten erklært totalskadet i og med at den også tidligere nesten var brukket i to.
Av nyanskaffelser kan nevnes de 2 stk. nybegynnerbåtene med årer vi har fått av Damegruppen. Med båtene
fulgte også et lagringsstativ i plast.
Det er også anskaffet 2 par scullerårer, og 2 nye megafoner til regattaen. Vi har kjøpt 2 stk. klubbvimpler til flaggstangen. Det er også anskaffet diverse håndverktøy, og det er anskaffet et skap med hjertestarter, som er montert i
garderobegangen.
Kjørbobanen
Arbeidet med oppmerkingen av Kjørbobanen har fortsatt i 2012. Flere av bøyene som ble lagt ut i november 2011
hadde flyttet på seg, og en justering av plasseringen måtte foretas. det ble laget et ”sinnrikt” kransystem med vinsj
drevet med batteristrøm. Dette ble rigget opp på den minste av båtbryggene, og hele stasen ble tauet i posisjon med
en av følgebåtene, bakkende. Det tok sin tid å få bryggen på plass, heise bøye og moring tilstrekkelig, og buksere
alt til nøyakatig GPS-posisjon og låre forsiktig på plass. det var flere bøyer å rette på så prosessen strakk seg over
en del uker. Ved start kom en av bøyene i konflikt med innseilingen til bryggen til en av oppsitterne, men det løste
seg ved vi flyttet bøyen 1 m, noe som var til å leve med for begge parter. Det som nå gjenstår er utlegging av 4
bøyer med skilt som markerer at man nærmer seg robanen. Dette blir gjort snarest etter at isen er borte. deretter skal
alle koordinatene for bøyenes plassering oversendes Kystverket for innplotting i kartverket.
Ved mål har Blommenholm Båtforening bøyer som er lagt ut i vår bane. De har søkt kommunen om å få legge ut
bølgebryter rundt sine bryggeanlegg (betongbrygger fra Telebryggen), og har i den anledning søkt om dispensasjon
fra å fjerne bøyene. Vi har tidligere vært i møte med båtforeningen og blitt enige om en kompromissløsning når det
gjelder bølgebryteren. Vi har i brev konfrontert båtforeningen med dette, og fått til svar at deres bøyer vil bli fjernet
straks bølgebryteren er på plass. Akkurat når dette vil skje er noe uklart.
Det henvises også til punktet Økonomi på side 6.
Finansieringsplan for oppmerking:
Søknadssum spillemidler 188 000,Egenkapital
148,Bærum Kommune
157 500,Dugnad
218 413,Total finansiering
564 061,Gaver og bidrag
Damegruppen: 2 stk. nybegynnerbåter i plast, med årer og lagringsstativ
Fra Leif Østbys dødsbo: Maleri med motiv Kjørbo gård. Maleriet er utført av klubbeens tidligere medlem
Aksel Amundsen. Samme motiv var også malt som veggdekorasjon i klubbrommet på Danmark. Videre har vi
mottatt flere danske klubbnåler, og et fotoalbum med bilder fra den legendariske roturen i Danmark i 1945, hvor
20 Bærumsroere ble invitert av Aalborg Roklub. I tillegg Aalborg Roklubs sanghefte, og programmet for det
første NM etter krigen, i 1946.
Kommunale bidrag:
Baneprosjekt
0,Administrasjonstilsk.
945,Aktivitetstilskudd
6 200,Arrangement
0,-
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Åremål
Drift anlegg
Totalt komm. bidrag
Statlige tilskudd:
Spillemidler til utstyr:
LAM-midler fra NIF:
Mva.-kompensasjon
Baneprosjekt
Totalt statlige tilskudd:
Akershus Idrettskrets:
Rent idrettslag

Grasrotandelen:
Spilleandeler Lotto/tipping
Gjensidige Forsikring:
Andel kundeutbytte
Norges Roforbund:
Norges Cup
Oslo Rokrets:
Starbrygger
Roathlon
Kalvøya Cup
Ekstraordinært
Kraftseter
Totalt Oslo Rokrets:

5 000,43 500,55 645,26 994,13 104,25 557,150 000,215 655,5 000,-

Samlede bidrag 2012:

4 123,80
3 740,6 000,5 000,1 000,1 000,9 300,1 674,17 974,-

308 137,80

Sandvika 14. februar 2013

Hans Chriatian Akalleberg
Formann
sign.

Reidar Mandt
Viseformann
sign.

Randi West
Sekretær
sign.

Knut Ødegaard
Kasserer
sign.

Sigrid Gillebo
Rosjef
sign.

Alv B. Heitmann
Materialsjef
sign.

Lis Schjøtt
Styremedlem
sign.

Morten Brinch-Mortensen
Styremedlem
sign.
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Rosjefens rapport

Vi er imponert over hvor presise spådommer den forrige rosjefen kom med i fjorårets rapport: at Bærum Roklubb
skulle gjøre det bedre i Norges Cup. Klubben dro i land 2.plass i årets Norges Cup, der klubber som stiller lagbåter
kan sanke poeng. Imponerende innsats av alle våre roere, som gjennom hele sesongen gjorde en kjempe- innsats på
regattabanen. Gratulerer til dere alle.
I mars så tok vi over stafettpinnen som rosjefer fra Morten Brinck-Mortensen, som takket av etter flere års
innsats. Det spennende denne gangen var at vi skulle være et rosjefteam som skulle fordele de ulike oppgavene
mellom oss. Før vi begynner å skrive ned årets hendelser er det viktig for oss å rette en stor takk til alle våre gode
hjelpere gjennom sesongen. I vintersesongen har Rasmus Bugge hatt ansvar for tirsdagstrening i gymsal og Baard
Storsveen har hatt ansvar for bakkeløp på torsdag/fredag.
Lis Schjøtt har hatt ansvar for innetrening på onsdager i vinterhalvåret og har i tillegg hatt roskole, fulgt opp de
ferskeste roerne våre, og arrangerte roleir på Solodden. Vi har også hatt hjelp av Helge Bjonge og Knut Meling
som har vært roinstruktører deler av sesongen. Lizzie Schjøtt har gjennomført torsdagstreningene i rosesongen.
Thomas Nestaas har vært en reddende engel når trenere ikke har hatt mulighet til å stille. For de eldste roerne våre
har Ole Nafstad gjort en flott jobb med våre lagbåter, og fulgte Halvor West og Erik Solbakken(Moss) tett fram mot
VM i Bulgaria. Ole stilte hver dag igjennom hele juni, juli og august hvor de fleste treninger, ofte 2 økter per dag,
foregikk på Årungen. Ole har, som mange vet, stor kompetanse å dele både når det gjelder roteknikk, fysikk og den
mentale del av roingen. Stor takk også fra Moss Roklubb. Fortsatt står vi uten en hovedtrener og det er noe vi bør
jobbe med å få på plass.
Takk også til dere som stiller på regatta og heier våre utøvere fram og som stiller velvillig opp som sjåfører og
hjelpere når vi trenger det.
Gjennom året har det vært arrangert foreldremøte med stor deltagelse, fire møter i routvalget og samtaler med alle
de aktive roerne før sesongen tok til. Det har vært gjennomført testing i roforbundets oppsatte testuker. Vi har også
vært representert på trenerforum og spesialtrenerforum i regi av roforbundet.
Innendørs NM var i Sarpsborg, og da stilte vi med et noe uerfarent lag, men det ble dog 3 sølv (en av disse var JC
mixstafett med Ormsund RK) og 1 bronse. Dette mesterskap ser ut til å ha inspirert mix JC, for i resten av sesongen
var de nesten ubeseiret i mix JC4x.
Skisamlingen som skulle vært avholdt i februar ble dessverre avlyst pga. for liten påmelding.
Sesongen startet tidligere enn den pleier på Kalvøya i år, vi var allerede på vannet 14. april. Noen startet også
sesongen enda tidligere – i Sevilla i vinterferien.
Første regatta for våre roere ble Stokkavannsregattaen i Stavanger, der Halvor H. West og Dag-Erik Tvedt
representerte Bærum. Begge roere satt i ulike kombinasjonsbåter.
Den første regattaen for resten av våre roere, var på Årungen 19.–20. mai. Det ble en stor helg for Bærum, der vi
hadde strålende resultater i både lagbåter og scullere. Den som overrasket oss mest var kanskje junior C-roer Jordan
Hamilton, som hadde startet å ro høsten 2011. Han lå i tet fra første rotak og forsatte med det ut sesongen. Imponerende!
Hortensregattaen 26.–27. mai
Her var deltakelsen ikke så stor som uken før, og det ble nok også for tett program for en del av våre yngste.
Ungdomsmesterskapet ble avholdt i Os 9.-10. juni. Vi dro over med en ganske stor gjeng med både ungdommer og voksne. Vi bodde bra, rett i nærheten av regattabanen. Det ble mange gode resultater for våre roere, men to
resultater bør nevnes spesielt, det er at vi fikk ungdomsmestre i JC mix 4x og Mina H. West i DJC1x.
Nordisk mesterskap/Årungregattaen 23.–24. juni
Vi fikk også i år en nordisk mester i juniorklassen. Halvor H. West og Erik Solbakken (Moss) vant JAH 2x. Gjennom sine resultater på forsesongen kvalifiserte disse seg til Jr. VM i august.
Henrik M. Hauge hadde kvalifisert seg til Nordisk via seatrace, til HJA 8+. Der ble det bronse bak Danmark og en
båt fra Australia.
Sorø i Danmark 30.6. og 1.7.
Ble også denne gangen en stor roopplevelse, og en god start på sommerferien. Bærum lånte velvillig ut både åtter
og cox, Victor Damman, til våre venner fra NTNUI. Og da ble det både gull og sølv + noen nye medlemmer. Fint
vær og god mat og hygge gjør at gjentakelse nesten blir en selvfølge.
Kjørborsprinten 25.–26.august
Alltid hyggelig å være på hjemmebane. Helgen ble toppet av at vi tok premien for beste klubb, med 66 poeng mot
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Moss’ 52 og NSR på tredje med 44 poeng.
Norgesmesterskapet 22.–23.september
Hilde Gudem tok gull i DS1x lettvekt. Det ble sølv til Lizzie Schjøtt og Hilde Gudem i DS 2x lettvekt, 2 bronse i
HJA 2- og i HJA 4-. I begge båtene satt Halvor H. West og Henrik M. Hauge. Thomas Nestaas og Eigil Bragstad
var med i 4-. I ett sterkt felt i senior tungvekt 2x, med bla annet 3 deltakere fra London-OL i finalen, var en 4. plass
til Dag-Erik Tvedt og Halvor absolutt meget bra – det lover godt for fremtiden.
Våre roere avsluttet sesongen med RÅ på Årungen i oktober.
Rundt juletider fikk vi den hyggelige beskjeden at Dag-Erik Tvedt var tatt ut til rekrutteringslandslaget. Han velger
å følge opplegget i Kristiansand fram til sommeren og U-23 VM. Regner deretter å være med på opplegget der.
Henrik M. Hauge og Halvor H. West er med i U21 gruppen, hvor der bygges lag mot U23VM i 2013 og 2014.
Som dere vil se av oversikten over resultatene har alle våre roere i ulike aldre bidratt.
Det har vært en stor glede å følge alle på de ulike regattaene og vi er stolte av alle våre utøvere som bidrar til det
hyggelige miljøet og de gode resultatene.
Vi ser fram til sesongen 2013.
Tre av våre utøvere har deltatt på internasjonale regattaer i tillegg til norske regattaer:
Memorial Paolo d’aloja, Pieduluco, Italia. Dag-Erik i 4x, mot båter som senere deltok I OL i London. 4 tideler
fra finale lørdag og 4 sek. søndag.
Ratzeburg internasjonale regatta, Hilde Gudem i 1x- og 4x lettvekt, med 3. og 4. plass. Her deltok også DagErik i 4x, med 5. og 6. plass.
U23 Verdensmesterskap Dag-Erik i 4x med plassering 17.plass
Junior Verdensmesterskap Halvor i 2x med 10. plass, under 0,4 sek fra finalen, i 30 graders varme.
– meget sterkt!!
Flest turer i 2012 sesongen:
Senior:
Hilde Gudem
Junior:
Halvor H. West
ROSTATISTIKK
År

2012

Manskap

1753

Antall turer
Antall 1x-turer

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2478

2809

1843

2190

1642

1286

2039

1625

1407

1643

1453

1385

1031

1285

575

657

1574

851

1121

674

1383

893

1039

728

993

631

1578

788

884

578

898
556

1141

774

957

608

931
579

Totaloversikt siste årene
		 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Antall starter
189
245
348
277
339
302
Resultater
1.
53
55
91
74
108
91
2.
52
47
84
51
59
71
3.
30
30
38
40
61
42
4.
19
24
38
47
44
32
5.
11
20
27
20
32
23
6.
6
15
15
13
12
19
Uplasserte
18
54
27
27
3
14
Trukket			
7
11
12		
11
Brutt			4				3
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Regattastatistikk 2012
Antall løp tilsvarerer antall ulike båtklasser i hver regatta. Forsøk, oppsamling og lignende er ett løp.

Regatta
Innedørs NM Stokkavann Østlandsregatta Hortensreg. UM og Ulven Nordisk/Årungen
Sorø
			
5.–6. mai
19.–20. mai
26.–27. mai 9.–10. juni
23.–24. juni
31.6.–1.7.
Antall løp
10
9
41
24
32
11
25
Plassering
1.		
4
14
5
10
1+3
5
2.
3
2
13
8
3
2
7
3.		
1
4
4
9
2
4
4.		
1
4
4
4
1
2
5.			
2
1
4
2
6.		
6
3
1
2		
4
Uplassert
7		
1
1
2		
4
Brutt								
1
Avlyst								
Trukket				
2				
Regatta		
Tunevannet
Kjørbo
Foldenfjord NM/Fredriksstad RÅ langdist. U23. VM Jun. VM
		
18.–19. aug. 25.–26. aug
8.–9. sept.		
13. okt.		
Antall løp
14
67
36
1+21
4
1
1
Plassering
1.
4
23
14
1+5
2			
2.
8
9
9
1+4
2			
3.
2
7
4
2+3				
4.		
9
1
2+4				
5.		
6
1
2+5				
6.		
3						
Uplassert						
1*
1**
Brutt			
1
1					
Avlyst									
Trukket 		
4
5					
* nr. 17 – ** nr. 10
Sandvika 20.1. 2013
Ib H. West og Sigrid Gillebo

UNGDOMS OG REKRUTTERINGSUTVALGETS rapport
Utvalgets medlemmer for 2012: Baard Storsveen, Tobias Otterstad og Signe M Larsen
Ingen formelle møter er avholdt, men gruppen har hatt kontakt når behovet har meldt seg. Baard har dessuten hatt
bakkeløp med roerne på fredager.
ROSWING (Januar): Igjen var Marte hovedansvarlig for at klubbens aktive medlemmer fikk rørt sine dansesko.
Kriterie for deltagelse var at mann hadde stilt på minst en regatta. Mye moro, og som vanlig ble et servert tapas.
SKISAMLING (Mars): Ble planlagt til Fagerhøy i Gausdal. Ikke så mange påmeldt, og pga. stengte veier ville
reisetiden bli 4-5 timer, noe som gjorde at turen ble avlyst.
ROSKOLE: Atter i år har Lis Schjøtt stått for basisopplæring av de nyeste medlemmer, og roskolen er avviklet til
alles tilfredshet. Mange nye og glade unge møtte opp til instruksjon, og flere av disse var også med på Solodden.
UNGDOMSLEIR Solodden. (13.–17. august): Leiren er for de yngste og nybegynnere i klubben, men i år kunne
alle delta. Vi var mellom 12 og 18 barn, og 2 voksne. Tradisjonen tro ble det fint vær, mye roing , leker og morsomme aktiviteter.
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REGATTAER: Utvalget har deltatt på flere regattaer, bl.a. Ungdomsmesterskapet på OS, hvor det ble mange fine
plasseringer. Se forøvrig rosjefens rapport.
SESONGAVSLUTNING: Enda en koselig kvell, med ca. 40 deltakere. Marte hadde tradisjonen tro laget en
festlig billedframvisning. Mye latter og blide fjes. Taler til ungdommen fra rosjef og trenere. Utdeling av heder og
åreblad til årets utøver som ennu en gang ble Halvor West.
FORØVRIG: Julegrøtkveld med grøt, koselig samvær og lodtrekning av småpremier. Ungdommen arangerte egen
Halloweenfest i Conceptrommet uten voksen deltagelse.
Signe Melsen Larsen
ÅRSBERETNING SKI 2012
Roerlangrennet 12.februar 2012
Roerlangrennet gikk fra grendehuset i Sørkedalen i godt preparerte løyper .
Klokken 11 gikk starten og roere fra nært og faktisk også fjernt, en ivrig en fra Bergen Roklubb, hadde samlet seg i
Sørkedalen for å gå alt fra 1 til 20 km. I år var det heldigvis ikke 20 kuldegrader, som i fjor. Dagen startet med vel
-9 grader før solen tittet frem og varmet opp både løyper og kropper.
Starten foregikk i distanse-puljer med to minutter mellom hver pulje. Altså startet de som skulle gå 10 km sammen,
de som skulle går 20 km sammen osv. Dette betyr at det er flere klasser som starter sammen, og for eks damer jrA
som gikk 10 km var det bra, fordi i den klassen var det bare to NSR-jenter (guess who) som stilte.
Bestumkilen 5 deltakere, Christiania 8 deltakere, NSR 16 deltakere, Bergens 1 og Ormsund 1.
Bærum Roklubb stilte meget sterkt med 2 deltagere
Klasse Distanse Navn
Nr
Tid
Elite
20 km
Rasmus Bugge
2
01:12:30
Veteran 20 km
Alv B.Heitmann 9
01:27:13
ÅRERENNET 2012
Det ble ikke noe av rennet i år. Det er ikke så lett å finne en ledig ukeslutt i februar: vinterferie, skisamling osv. Fra
ca 20.februar kom mildværet, og det tynne snølaget som var på Kalvøya forsvant .Entusiasmen for å arrangere årerennet forsvant også. Det er noe usikkert hva som begynte å forsvinne først.
30.1.2013.
Alv Heitmann
Skikomiteen

MATERIALRAPPORT 2012

DUGNAD i slutten av oktober 2012.
Mange møtte fram, (ca 30 stk, de aller fleste ungdommer/foreldre.) Mye arbeid ble gjort. Under dugnaden
manglet vi en hovedansvarlig som kunne ledet arbeidet, og svart på spørsmål underveis. Det førte til at det ble litt
”klabb og babb” med hensyn til treningsapparater som ble flyttet fra treningsrommet til Concepthallen. Stor uenighet om bruk/ikke bruk. Tvil om de skulle kastes. Et apparat ble stående ute i to dager, og det ble stygge merker i
gulvet da det ble flyttet inn igjen.
Dugnaden bør også legges tidligere på året. Nå frøs vannet på båtplassen og det var veldig kaldt å jobbe ute i flere
timer. Mål: Bedre lederskap på dugnaden. Bedre forberedelse slik at de fremmøtte får konkrete oppgaver. Det blir
lettere for å nye medlemmer/foreldre å løse oppgaver.
Bærum Roklubbs årer per 31. desember 2012

LANGE ÅRER
Type årer
MACON
BIG BLADE

Antall (stk)
+/- forrige år
8		
19
-1

Bemerkning
1 i verksted til reparasjon
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SCULLER
Type årer
TRE
MACON
BIG BLADE

Antall par
21
15
32 par + 1(Båthall)
9 par ( C2 hallen)

+/- forrige år
-6 par
+ 4 par

Bemerkning
1 par for koneb.+ 1 par barnebåt
Private årer er inkludert i opptellingen

Skade og reparasjonsjournal på routstyr 2012
UKE BÅT
23
THOR
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

SKADEOMFANG
Langsgående brist i ytterhuden/gelcoat på fordekket. Bunnsmurning fra motorbå
ten på fordekkets ”rygg”. Bølgebryteren, særlig på styrbord side, knust og nesten
revet løs fra fordekket. Forreste styrbord rigg er blitt bøyet ned, samt at den er blitt
”dradd ut” fra båten. (et under den ikke ble revet vekk) 2 stk styrbord årer (sculls)
skadet: Den ene 100%, den andre forsvant ringen som holder åren på plass. Men
det er klart at åren har vært påvirket av andre krefter, enn hva 13-14 år gamle jen
ter kan by på. En karbonåre tåler store krefter, men ikke slag. Den kan følgelig
være ”usynlig” skadet, og kan plutselig brekke. Sculls er parret, så vi må skaffe 2
par. I båtens bunn, omtrent loddrett ned fra bølgebryterne, er det en liten skade på
ytterhuden.
REPARASJON		
Etter at takstmannen fra Gjensidige kondenmerte THOR, satte materialforvalter i
gang reperasjonen.
Da det ikke var hull på skroget, ble THOR robar etter å ha fikset bølgebryteren,
slipt skadene ned til ”innerhuden”, sparklet med gelcoat og til sist sprøytet på
lakk. Klarte også å bøye riggen tilbake til opprinnelig form.
Fra ca uke 27 var THOR klar for roing.

43

Mangler 1 sleide. Vasket og polert

Petter

43
Svein
		

Langt sår under, som har vært reparert, men nå har det oppstått 2-3 nye åpne sprek
ker. Vasket og polert, men ikke reparert 2012

43
Bærums-8 Trenger 6 stk nye plastskinner som fotbrettene er festet til. Vasket og polert, men
		
ikke reparert 2012
43
Ole
		

En del ”kosmetiske” skader. Må ha nye sko av samme type som er i Alv, str 46.
Vasket og polert, men ikke reparert 2012

43
”Hasle”
		

scullerne. Sprekker på dekket ved sleideskinnene, oa. Må reparere når det blir var
mere. År 2013
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Bærum
Treningsutstyr
Ant. Roklubbs materiell per 31.desember 2012
Consept 2 romaskin
12 stk “Hodemegafoner”, horn
2 stk Stålskap,BxHxD=100x190x60 cm 1 stk
Consept 2 Dyna romaskin
1 stk Høytaleranlegg til åtter
1 stk Stål skuffe arkiv, 4 skuffer
1 stk
Ergometersykkel, Body Bike
2 stk Stroke coach, takttellere
2 stk Kjøleskap i C2-hallen. (Gave ?)
1 stk
Ergometersykkel, Merida
2 stk Taktklokke (trener)
1 stk
1 i 60% ustand
Varmedress (trener)
3 stk Regattabaneutstyr
Multitreningsapparat
1 stk Taktklokke (båt)
1 stk Banestrekk 500m
7 stk
Stativ med 2 nedtrekk
1 stk Redningsvester
23 stk Oppmerkingsbøyer
300 stk
Benkpressbenk
1 stk Partytelt til regatta.
1 stk Diverse moringer
x stk
Trekkapparat
1 stk Skjøteledning, jordet, 25 m
1 stk Diverse sjakler, tauverk etc.
x stk
Tredemølle (i ustand)
1 stk Høytrykkspyler
1 stk Vinsj, batteridrevet, liten
1 stk
Stativ til knebøy-skivestenger
1 stk Elektrisk drill
2 stk Vinsj, batteridrevet, stor (4000 kg) 1 stk
Stativ med faste skivestenger
1 stk Elektrisk batteridrill
1 stk Stativ til lineopptrekker
1 stk
Stillbar treningsbenk
2 stk Diverse håndverktøy
x stk Båtholderutliggere
6 stk
Treningsbenk
1 stk Luftkompressor
1 stk Båtnr.-skilt
x stk
Gymnastikkasse
1 stk 4-hjulstralle
1 stk
Terapimaster slyngapparat
1 stk Jekketralle
1 stk Kontorutstyr etc.
Ant.
Bredbåndslynger til Terapim.
2 stk Trillebår
1 stk Overheadprojektor
2 stk
Luft balansepute til Terapim.
1 stk Gassgrill på hjul
1 stk Projeksjonsskjerm
2 stk
Treningsmatter, m/veggoppheng 16 stk El-grill, på stativ
2 stk Flipovertavle
1 stk
Hjemmelaget krakk
1 stk Kullgrill, 1/2 tønne, dårlig stand
1 stk Whitebord, kabinett
1 stk
Forøvrig felles utstyr med BKK:
Steroanlegg C-2 hall
1 stk Whitebord-/korktavle
1 stk
Skivestenger, skiver, matter,
Steroanlegg treningshall
1 stk Kopimaskin A3
1 stk
nedtrekksapparat, treningsbenk
Stereohøytalere treningshall
2 stk Kopimaskin A4, Sharp AL-1566
1 stk
balanseplater
Stablestoler m/stoffsete
29 stk Laserprinter Brother HL-1270N
1 stk
Stablestoler, formpresset finér
32 stk Laserprinter Brother HL-5350DN 1 stk
Diverse utstyr og materiell
Ant. Stablestoler m/sort plastsete
2 stk Trådløs telefon
1 stk
Scullerstativ
2 stk Stablestoler hvitt plast
8 stk Telefaks (Fax 920)
1 stk
Bukker, alu. sammenleggb.
11 stk Campingstoler m/blåstripete puter 2 stk Datamaskin iMac20“ 250 GB/2 GB 1 stk
Bukker, stål ikke sammenl.
37 stk Brannslukningsapparater
2 stk Datamaskin iMac, gml
1 stk
Båttraller, 4-kantrør stål
7 stk Hjertestarter, i skap
1 stk Bredbåndsmodem, trådløst
1 stk
Båttraller, 4-kantrør stål, sidehjul 1 stk
ISDN router
1 stk
Tralle, galvanisert Unistrut
1 stk Regattautstyr
Ant. Videospiller VHS
1 stk
Båttilhenger Techau, gml.
1 stk Forsterker m.mikrofon
1 stk
1 stk Projeksjonskanon
Båttilhenger Techau, ny
1 stk Høytalere
1 stk
2 stk Videokamera
Båttilhenger til motorbåt
1 stk Trakthøytaler
1 stk
1 stk Lamineringsmaskin A3
Bil, Nissan Kingvan Kombi
1 stk CD-spiller
1 stk
1 stk Elektrisk stiftemaskin
Følgebåt, Buster S FI-BU, 15’
1 stk Kommunikasjons radioer i koffert 3 sett Innbindingsapparat (ryggliming)
1 stk
Sun Buster m/15 hk Mercury
1 stk Bilbatteri, 12 v
1 stk
2 stk Vifteovn
Motor, Suzuki DF 25, 4-takts
1 stk Bilhorn, (mål)
1 stk
2 stk Vannkoker
Motor, Suzuki 2-takts,
1 stk Kamerastativ, stillbart
1 stk
1 stk Kaffetrakter
Arbeidsbåt ”Strykejernet”
1 stk Personvekt, digital
1 stk
1 stk Kabelrull m/4 uttak, 2,8 m
Påhengsmotortralle
1 stk Gummikabel, jordet,
Kabelrull m/4 uttak, 6 m
1 stk
Båtlåringskran, demont.
1 stk
til utebruk, 250 m
1 stk Kabelrull m/4 uttak, 12 m
Båtruller, oppblåsb. m/fotpumpe
2 stk 200 m nettverkskabel
1 stk
1 stk Kabelrull m/4 uttak, 18 m
Båtrulle, oppblåsb.
1 stk Hitachi Deskstar server
1 stk
Megafon, Wet Mega
1 stk D-Link DNS backup
1 stk Fortsettes side 17 med oversikt over klubMegafon, SD-16S Clas O
1 stk Stoppeklokke
1 stk bens båter. Båtenes stand er justert etter
Megafon, YMH-100PS
1 stk Treskap,BxHxD=150x180x60 cm 1 stk ny vurdering

15

Reidar

Karen

Signe

109

110

111

112

113

114

115

116

117

120

121

122

123

1 x sculler

1 x sculler

2 x dobbelsculler

1 x sculler

2 x dobbelsculler

1 x trimmer

1 x trimmer

2 x dobbeltrimmer

2 x dobbelsculler, 70 kg 118

119

1 x sculler

1x sculler, 75 kg

1x sculler, 85 kg

1x sculler, 85 kg

2x/2- toer, 85 kg

4x/4- firer

1997

1997

1993

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

Stämpfli

Stämpfli

Sims

Stämpfli

Stämpfli

Stämpfli

Hasle

Hasle

Hasle

Hasle

Hasle

Hasle

Hasle

Hasle

Hasle

Empacher

Bygg.år Båtverft

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

M+S

M+S

M+S

R+M

R+M

R+M

R+M

R+M

R+M

Brukb. trening

Topp Regatta

Brukb. trening

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

God

God

God

God

God

God

God

God

God

Topp Regatta

Thor Nilsen, tidll. aktiv roer,OL-deltaker, NM- og Kongepokalvinner, sekretær, rosjef, trener, formann,

Jens Lyche, mr. Bærum Roklubb, sekretær/formann/kasserer. Donasjoner. Æresmedlem

Tom Johansen, tidl. cox, NM-og Nordisk- og Kongepokalvinner, aktiv roer og mangeårig rosjef

Sissel Frenningsmoen,, tidl. aktiv roer, NM-vinner, flerårig medlem av styret

Signe Arntzen, tidl. aktiv roer

Karen Kaltoft, mangeårig innsats i inntektsbringende aktiviteter

Reidar Mandt, tidl. aktiv roer, NM-vinner, mangeårig styremedl., viseformann, banesjef

Johan Einar Stangebye, klubbens første- og mangeårig formann. Æresmedlem

Fredrik Høgli, tidl. aktiv roer og styremedlem

John Rune Selvik, tidl. aktiv roer, NM-og Nordiskvinner, formann, banesje, byggekomitémedlem

Inger Marie Selvik, tidl. aktiv roer, NM-vinner

Petter Høgli, tidl. aktiv roer, NM-vinner og mangeårig regattasjef

Sigrid Pedersen, mangeårig innsats i inntektsbringende aktiviteter

Ludvik Pedersen, mangeårig innsatsi inntektsbringende aktiviteter

Eilif Brodtkorb, tidl. aktiv roer, OL-deltaker, NM- og Kongepokalvinner, byggekomitémedlem

Trond Amundsen, tidl. aktiv roer, NM-og Nordiskvinner, trener

Anskaff. Stand *Kategori Oppkalt etter

125

126

127

128

129

130

4- firer uten, 85 kg

4x dobbelfirer, 75 kg

1 x trimmer

1 x sculler

1 x sculler, junior

1x sculler, lettv.,75 kg

1987

1990

1997

Knut

Aage

Solodden

1998

1998

–

Solkongen JPJ –

Egon

Svein

Madame 97

Stämpfli

Hasle

Hasle

Hasle

Stämpfli

Empacher

Hasle

1998

1998

1997

1997

1997

1997

1997
R+EM

R+EM

M+S

R+M
Topp Regatta

God

M+S /Ikke i bruk

M+S /Ikke i bruk

God

God

God

Knut Ødegaard, tidl. aktiv roer, NM-vinner, trener, styremedl. sekretær, rosjef, kasserer, 			

Aage Wettre, tidl. aktiv roer, klubbens eldste medlem - i 80 år. Donasjoner

Solodden, NSRs sted på Kalvøya. Takk for gjestfrihet

Jens Petter Jensen , «Solkonge» NSR, i de årene BR hadde tilhold på Solodden

Egon Kaltoft, tidl. trener og aktiv roer, rosjef, formann, materialsjef. Æresmedlem

Svein Nielsen, tidl. aktiv roer, NM-, Nordisk- og Kongepokalvinner, sølvmedalje EM, trener

Gitt av Damegruppen

																Æresmedlem, NR Gullmerke

124

2x dobbeltrimmer

																 NR Gullmerke , The Olympic Order, FISA-medlem

Thor

Jens

Fetter’n

Sissel

JES

Fredrik

Rune

Inger Marie

Petter

Sigrid

Ludvig

Eilif

Trond

108B

1x sculler, 90 kg

Navn

Nr.

Båttype

16

139

140

2- toer uten, 90 kg

1993

–
Empacher

Hasle

Danmark

Stämpfli

Sims

Grejsdalen

Verner Karl

2001

2000

2000

2000

1999

1999

1999

Stämpfli Club 1999

Stämpfli Club 1999

Stämpfli Club 1999

M+RS

M+S

Topp R+EM

God

Skadet T+M+S

Topp R+EM

God

Topp T+M+S

Topp M+S

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Randi

152

153

R = Regatta

1x instruksjonsbåt

1x instruksjonsbåt

* Kategorier:

Alv B. Heitmann, Materialsjef

Signe M.L.

Alv

Lis

1x singlesculler 85 kg 151

147

4x/4- firer, lettvekt

Asbjørn

Ingolf

146

1x singlesculler 60 kg

Leif

2x dobbeltsc.75-80 kg 150

145

1x singlesculler 60 kg

Tore

Lizzie

144

1x singlesculler 60 kg

Philip

1x singlesculler 70 kg 149

143

2x dobbeltsculler

Skauer’n

Hilde

142

3/4 C-gig 4x+/5x

Margrethe

1x singlesculler 80 kg 148

141

2+ toer innrigger, tur

Filippi

Filippi

Starline

Starline

Filippi

Filippi

Filippi

«Kina»

Filippi

Empacher

Grejsdalen

2011

2010

2010

2010

2009

2007

2007

22006

2005

2004

2004

EM = Elite mosjon

2011		

Alv. B. Heitmann, tidl. aktiv, mterialforvalter, klubbens ”Petter Smart”

Ingolf Kristiansen, tidl. aktiv, NM-, Nordisk- Kongepokalv, OL-deltaker, Kalvøyas beskytter,

Lizzie Schjøtt, aktiv roer, NM- og Kongepokavinner

Hilde Gudem, aktiv roer, NM- og Kongepokavinner

Lis Schjøtt, formann, rosjef, roskoleadministrator, instruktør, ildsjel, NR Gullmerke

Asbjørn Løken, mangeårig trener. NR Gullmerke

Leif Andersen, mestercox på -50-tallet. Norges yngste OL-deltaker Helsingfors 1952

Tore Gulli, tidl. aktiv roer, NM-viner,trener, formann, klubbrevisor, fondsbestyrer BRs Fond

Philip Mitusch, tidl. aktiv roer, NM-og Nordiskviner

Skogerholmen (rett syd for Langåra)

Margrethe Kristiansen, pytt og panne vedr. Båtsporten Hus 2000–2003. Fruen til Kalvøya

S = Roskole T = Tur

Topp M+S.		Signe Melsen Larsen, bidragsyter på det sosiale plan

Topp M+S		Randi West, sekretær, bidragsyter på det sosiale plan

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp regatta

Topp Regatta

Topp M+S

Topp T+M+S

M = Mosjon

2012

2011			2012

2011

2010

2010

2010

2009

2004

2007

2003

2005

2004

2004

fung. formann, Æresmedlem

Ole Nafstad, tidl. aktiv roer, NM-, Nordisk- og Kongepokalvinner, sølvmedalje OL, styremedlem,

Jan Tore Odd, tidl. aktiv roer, viseformann. Båtdonator

Danmark, øya i Sandviksbukta, som var klubbens tilholdssted fra 1937 til 1972

Bærum Roklubbs første nyinnkjøpte åtter

Rokluben Skiold, København, gave fra

Dr. Peter Torgersen, klubbens stifter, eksponent for roing i norske båttyper

Harald Petersen, tidl. aktiv roer, regattasjef, mangeårig medl. styret, formann. Æresmedl

Finansiert av bingoinntekter

I.L. Tyrving. Takk for god hjelp i de 3 1/2 årene vi var uten klubbhus

I.L. Jutul. Takk for god hjelp i de 3 1/2 årene vi var uten klubbhus

																

Ole

Pilen

<1950

1 x sculler

Danmark

138

1+ konebåt, klink.

–

Peter Torgersen 1999

1999

Bærumsåtter’n 2000

135

2+ toer innrigger, tur

Harald

1999

137

134

4+/ 3/4 firer (gig)

Bingo

1999

8+ åtter

133

2x dobbelsculler

Tyrving

1999

Skjoldungen

132

1x sculler

Jutul

1x scull., barnebåt, 60 kg 136

131

1x sculler
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RAPPORT FRA TUR- OG MOSJONSUTVALGET 2012

Sesongen startet tidlig med roskole og kveldroing fra klubben. Allerede 19. mai dro Lis Schjøtt til Belgia for å delta
på FISA World Rowing Tour 2012. Turen gikk over en uke, hvor det ble rodd i ¾ firere fra Ostende via Gent og
Tournai. Det ble en overnatting på to hotell i Ostende, og ellers i Gent, som er en hyggelig gammel universitetsby.
Roingen foregikk på kanaler, og spesielt turene i og rundt Gent med gamle handdrevne sluser og flotte hager, var en
opplevelse.
Dessverre kom pinsen i samme periode, og den årlige turen i regi av Norges Roforbund, ledet av Marianne Lundh
fra NSR, gikk Lis dermed glipp av, men Raida og Knut Ødegaard reiste ned til Kristiansand Roklubb, som i år
sto som arrangør sammen med NR. Turen er fyldig beskrevet av Knut i årets første klubbavis. Den turen skulle vi
gjerne gjort om en gang i like fint sommervær.
Rosportens Dag i Oslo var 3. juni med eskadreroing for kretsens klubber til Solodden på Kalvøya. Vi, Alv B.
Heitmann, Lis, Raida og Knut, rodde tradisjonen tro innover mot Oslo og møtte de andre deltakere, før vi rodde til
bake, og ankom Solodden til hyggelig lag med pølselunsj og kringle til kaffen. Det var også i år en spørrekonkurranse, som vi vant. Vi fikk med oss en oppblåsbar båtrulle som premie.
Trekningen av premien i vinterens 8’er-Grand Prix ble også foretatt, og det ble NSR som denne gang løp av med
en ny Concept 2 romaskin.
På den årlige ungdomsleiren på Solodden hadde vi tradisjonen tro også en populær dagstur i innriggere som avveksling til treningen i utriggere.
Vi hadde også i år besøk av 60 +ere fra Københavnerklubben Skjold. Det var så mange som ønsket å delta at de
måtte komme i to puljer. De bodde på Solodden, og Lis var med på alle deres turer i Vestfjorden og inn til Operaen.
Kun få av postene i Kretsens roorientering ble i år besøkt av Bærumsroere, og dessverre heller ikke i turløpene
var den grønne rodrakten dominerende.
Årets distansemerker: Raida Ødegaard, bronse med 182,5 km, Knut Ødegaard, sølv med 191,5 km, Alv Heitmann, gull med 359,5 og Lis Schjøtt, gull med 509 km.
Lis Schjøtt
Tur og mosjons ansvarlig
REGATTAKOMITEENS RAPPORT 2012
Ved regattaarrangørmøtet på Gardermoen 3. mars møtte Knut Ødegaard. Her ble det bl.a. presentert et standard
søknadsskjema for tildeling av regatta. Påmeldingssystemet i SportsAdmin ble kort gjennomgått, og det ble redegjort for noen forbedringer, men det er ennå ikke skreddersydd for roing. Jens Kolberg gjennomgikk resultatfilen i
Excel-format, og viste funksjoner for filtrering av resultatene. Det viste seg at vi var en av bare fire arrangører som
bruker dette resultatsystemet.
Nytt av året var et forslag til fast løpsoppsett for alle regattaer. Det var ment at dette skulle gi forutsigbarhet for
klubbene, i og med at det blir likt for hver regatta, og at det da blir lettere å disponere båtmateriell og mannskaper. I
tillegg er løpene i JB1x lagt til etter eventuelle forsøksløp, og før lagledermøtet. Roerne i disse løpene kan da delta
på lagbåter senere i regattaen. Det vil da sannsynligvis bli færre spørsmål om å flytte på løp.
Også i år fikk vi uvurderlig hjelp av Geir Foss med Excel-filene både i påmeldingsfasen og under selve regattaen
med resultatene. Med tanke på fjorårets problemer med påmeldingene satte vi påmeldingsfristen til en dag tidligere
enn den pålagte, 11/2 uke før regatta. Fristen var tydelig markert i innbydelsen, og vi sendte også ut en påminnelse
til alle klubbene en uke før påmeldingsfristen. Like fullt fikk vi en mengde etteranmeldelser. De kan virke som om
klubbene tror de er pålagt å melde på i siste øyeblikk. Alle etteranmeldelsene skaffet både Geir og undertegnede
masse ekstraarbeide og sene kvelder for å få alt i orden. Det ble etter hvert en ganske stor bunke etteranmeldelser,
men vi fikk likevel sendt ut alle versjonene, A, B og C, av trekningslisten i tide. Noen påmeldinger kom uten klubbnavn, andre manglet navn på roerne, nesten ingen hadde med lisensnummer. Noen klubber hadde flere påmeldere.
En klubb presterte å ha 7 forskjellige personer som meldte på og trakk lag. Men som sagt, vi klarte å håndtere det.
Geir har også gjort flere forbedringer i resultatsystemet. Bl.a. får vi nå hvert løpsresultat direkte inn på resultatlisten, og sparer derved inntastingsarbeide. Resultat for hvert løp kan derfor skrives ut omgående. Oppkobling for
oversending av resultatene til speakerens skjerm er også ordnet, men trenger noen justeringer for å fungere optimalt. Resultaatfilen har også fått flere nyttige filtreringsmuligheter.
Ib West har nå fått lagt kabelopplegget mellom mål og regattakontoret permanent i kabelkanal i regttakontoret
(treningsrommet). Vi trenger heretter kun å legge ut kabel manuelt mellom mål og kajakklubbens båthall. Ib dro
også til med å låne ut sitt store private forsterkeranlegg til speakertjenesten.
Mållinjen er flyttet 5 m nærmere broen, slik at vi nå har siktelinje direkte over de to bøyene som markerer 2000
meter-banens 1250 m. Det ville nok vært litt forvirrende for roerne med en mållinje som ikke korresponderte med
de store gule bøyene. Det ble samtidig laget et nytt sikteapparat. Fortsatt må vi leie startbrygger til 17 500 kroner
av Telebryggen AS. Det hadde kanskje vært lurt å kjøpe noen seksjoner år for år, men vi har dessverre ingen muligheter til oppbevaring.
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Vi fikk i år litt vanskeligheter med parkeringsetaten i kommunen. Vi leier hvert år en hel parkeringslomme ytterst på Kadettangen. Rette instans i kommunen hadde imidlertid ikke gitt beskjed videre til parkeringsetaten, som
lørdag kveld hadde fjernet sperringen vår. Heldigvis var sperremateriellet bare plassert litt bortgjemt. Det ble satt
på plass igjen søndag morgen. Men på formiddagen kom trafikkbetjentene til bake og forlangte alt fjernet. Saken
løste seg i all fordragelighet da vi kunne vise papirer på leieforholdet og tillatelsen til å sperre av. Vi måtte endre til
bare å sperre av selve parkeringslommen, ikke tvers over veien.
Da vi hadde kjøpt inn et større antall premier i fjor, ble det ikke den helt store premiesuppleringen i år. Vi kjøpte
noen av de små skuteglassene, og fullt sett av gull, sølv og bronsemedaljer til de yngre klassene.
Foruten den faste staben av funksjonærer har flere av de yngres foreldre vært med på å hjelpe til med arrangementet. Både på kjøkkenet og kafeen, på land for øvrig og på sjøen. Det vi har problemer med er å få nok båtholdere. Til dette trengs det en større stab som kan veksle på den jobben. Denne gangen ble det litt for mye ad hoc-opptredener. Men all mulig ros til alle som hjalp til, på alle områder!
Også i år var ungdommene meget villige og behjelpelige. Både med rydding til regattakontoret, til utlegging av
bøyer på banen, og til inntaking, vask og rydding til bake. En spesiell takk til damene på kjøkkenet og kafeen, med
Signe Melsen Larsen og Randi West i spissen. Det er neppe mange regattaarrangører som har et like bra tilbud som
vår – vår kafé er berømt!
Også denne gangen var vi velsignet med bra vær. Lite vind og litt vekslende skydekke. Og som alltid gjennomførte vi et på alle måter vellykket arrangement.
Det deltok 12 klubber. Bortsett fra alle vestlandsklubbene, savnet vi også i år et par sentrale østlandsklubber. Det
må også nevnes at i åtterløpet stilte Ormsund Roklub med et mannskap bestående av kun 2 familier!
Bærum ble beste klubb med 66 poeng, Moss nr. 2 med 52 poeng og nr. 3 NSR med 44 poeng. Størst deltakelse
var det i de yngre klasene: Lørdag HJB 1x 15 båter, HJC 1x 14, DJC 1x 9 og Åpen nybegynner D/H 9 båter begge
dager. Søndag HJB 1x 15 og HJC 1x 13.
Statistikk deltakelse i Kjørbosprinten siste 10 år							
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Påmeldte klubber
14
10
11
11
11
11
12
15
13
12
Påmeldte lag lørdag
114
94
138
131
165
152
130
140
161
159
Påmeldte lag søndag
130
94
165
117
147
151
152
156
154
154
Startende lag lørdag
99
82
126
121
153
128
117
134
149
147
Startende lag søndag
107
76
142
102
138
144
143
143
118
144
Antall roere lørdag										268
261
Antall roere søndag										249
266

2003

2004

2005

2006

2007
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2010

2011
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Kjørboregattaens, og Kjørbosprintens (etablert 1977) deltakelse siste 30 år. I år uten stolper mangler oversikt over fordeling. 1993 avlyst. 1997/1998 ikke inbudt til regatta på grunn av brannen i 1996.
Fra 1999 gjelder stolpene kun Kjørbosprinten, henholdsvis lørdag og søndag.
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RÅDET
Rådet har i perioden bestått av:
Medlem
John Rune Selvik
sittende 3. året
Medlem
Svein Nielsen		
sittende 3. året
Medlem
Ole Nafstad		
sittende 2. året
Medlem
Lizzie Schjøtt		
sittende 2. året
Medlem
Tom Johansen
gjv. 1. året
Medlem
Petter Høgli		
gjv. 1. året
Medlem
Tore Gulli		
ny 1. året
Rådet har hatt tre møter vedr. disponering av fondsmidler og tildeling av utmerkelser.
INNKOMNE FORSLAG
Det er ikke mottatt forslag fra medlemmene innen den lovbestemte fristen.
Se nedenfor vedrørende forslag fra styret.
Nedenfor følger på nytt orientering om nytt pålegg fra Akerhus Idrettskrets om å vedta ny lovnorm for idrettslag,
utarbeidet av NIF. Dette var oppe på generalforsamlingen i 2012. Lovnormen er tilsendt oss på nytt, og er nå på
nytt gjennomgått, og våre egne paragrafer og egne lovtekster implementert der de etter styrets oppfatning passer
inn. Etter dette legges derfor lovendringsforslaget ut på nytt for avsemning ved generalforsamlingen. Det er ikke
foretatt endringer i relevante egne lovtekster.
Til orientering:

NYE LOVNORMER FOR IDRETTSLAG OG IDRETTSRÅD
er vedtatt av Norges idrettsforbunds styre 28.11.2011. Alle idrettslag må på neste årsmøte vedta ny lov for sitt idrettslag, som er i overensstemmelse med de nye lovene.
Idrettslagene gjør følgende:
1) Sett opp ”vedta ny lov” i sak 6 (sak 3 på vår sakliste, behandle forslag og saker) på sakslista til årsmøtet.
2) Idrettskretsen anbefaler å bruke lovnorm for idrettslag, og fylle inn de nødvendige opplysninger i de åpne
feltene. Vi anbefaler at idrettslagets interne organisering og aktiviteter omhandles i idrettslagets organisasjonsplan.
3) Den nye loven legges frem på årsmøtet og vedtas. Lovendringer må ha 2/3 flertall for å vedtas. Gjelder hvis
idrettslaget ønsker å legge til flere § enn det lovnormen omhandler.
4) Idrettslaget sender den nye vedtatte loven til Akershus idrettskrets for godkjenning.
Idrettslagets lov trer i kraft når idrettskretsen har godkjent den.
I henhold til det ovenstående foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Styret gis fullmakt til å tilpasse Lov for Bærum Roklubb den lovnorm som klubben til enhver tid pålegges av NIF
å følge. Klubbens egne/spesielle lovparagrafer innpasses i lovnormen. Ved forslag om endring av en eller flere
av disse (klubbens) paragrafer (herunder ikke ment språklig/”kosmetisk” endring) innkalles det til ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling for behandling av lovendringsforslaget/ene. Slik endring krever 2/3 flertall. Egne
lovparagrafer kan aldri være i strid med NIFs regelverk.”
Ved endring av klubbens lov skal det etter godkjennelse av rette myndighet sendes ut nytt lovhefte til medlemmene,
på e-post, og i papirutgave til de medlemmer som ikke disponerer e-post. Det trykkes opp et begrenset antall til
intern fordeling i styret og utvalg.
FASTSETTE KLUBBENS KONTINGENT
Klubbens kontingent er for tiden kr 1 250,- for aktive og kr 775,- for familieaktive. Ved medlemskap tegnet etter
gjennomført roskole gis det 50% reduksjon på aktivitetskontingenten.
Ordinær kontingent (grunnkontingent) kr 300,-.
Styret forslår å beholde kontingentsatsene uendret for 2013.
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Bærum Roklubb. Resultatregnskap perioden 1.1. 2012–31.12. 2012
INNTEKTER:
2012
2011		
Budsjett
3020 Salg nøkkelkort
2 100,00
2 400,00		
2 500
3110 Salg treningstøy/klubbeffekter
19 900,00
3 550,00		
3 000
3310 Inntekter Kjørboregattaen
76 550,00
80802,50		
60 000
3400 Offentlige tilskudd
253 429,80
235 591 05		
130 000
3440 Offentlige tilskudd, spillemidler
26 994,00			
31 500
3441 Andre tilskudd
27 714,00
4 084,00		
5 000
3620 Andre leieinntekter
1 000,00
39 000,00			
3910 Kursinntekter Roskole
16 000,00
24 400,00		
15 000
3915 Roleir (egenandeler)
3 000,00
3920 Medlemskontingent
150 325,00
155 562,50		
150 000
3940 Egenandeler regattadeltakelse, senior
11 754,50			
3950 Egenandeler regattadeltakelse, junior
29 550
52 020,00			
3960 Bingo-/lotteriinntekter
79 865,00
121 405,00		
70 000
3999 Diverse inntekter
96 708,00
58 738,08		
6 000
8040 Renteinntekter bank (se finansinnt.)				
30 000
Sum inntekter
794 890,30
794 890,30
777 553,13
503 000
UTGIFTER:
4300 Varekostnad klubbeffekter
33 562,50		
4320 Kjørboregatta, utgifter
70 871,00		
4330 Kalvøya Cup
849,40
4340 Klubbmesterskap, utgifter		
105 282,90

1 308,20

500

12 079,60
2 168,50
5 800,00

4 000

5910
5915
5930

Forpleining/sosiale utgifter
Andre dugnadsutgifter
Reise- og ulykkesforsikringer

6340
6400
6410
6420
6440
6510
6540
6550
6620
6630
6650
6710
6720
6750
6770
6780
6790
6800
6810
6820
6840
6850
6855
6860
6890
6900
6940
7000
7010
7020
7320
7420

Strøm kiosk
2 624,14		
4 584,59
2 000
Startkontingenter
69 797,74		
72 795,73
80 000
Regattadeltakelse
78 647,98		
91984,73
40 000
Representasjon NR, senior/junior			
26 743,50
30 000
Treningsutgifter
17 460,00		
63 369,43
20 000
Håndverktøy
1 653,50		
256,00
Inventar
256,00
Reparasjons og vedlikeholdsmateriell
2 975.95		
3 720,28
Reparasjoner og vedlikehold, utstyr
13 389,30			
} 20 000
Reparasjoner og vedlikehold, båter/årer
3 758,20		
29 910,12		
Vedlikehold båthus/båtplass
1 183,20		
10 295,00
Båter, anskaffelse			
76 213,00
Årer, anskaffelse
10 400,00		
20 000,00
7 500
Baneprosjekt, kostnader
94 521,59		
224 283,12		
Profileringsprodukter
4 750,00		
3 337,50		
Overføringer Driftsstyret
80 000,00		
60 000,00
50 000
Annet utstyr, anskaffelse
21 713,65		
136 307,51
10 000
Kontorrekvisita
578,50		
1 620,00
3 000
Innkjøp nøkkelkort
6 124,00			
Trykksaker/klubbavis
2 357,00		
5 345,00
3 000
Aviser, tidsskrifter, bøker mv.
2000,00			
Styremøter/konferanser
10 252,95		
6 618,85
10 000
Medlemsmøter/klubbarrangement
3 666,60		
11 205,00
4 000
Møter, kurs, oppdatering mv.
1 914,00		
343,50
4 000
Annen kontorkostnad/EDB
7 623,00		
5 854,00
4 500
Telefon
6 904,16		
7 042,53
3 000
Porto
3 733,50		
3 115,00
3 000
Driftsutgifter bil
13 246,18		
14 304,43
12 000
Drivstoff følgebåt
12 453,27		
5 304,53
6 000
Vedlikehold, bil. tilhenger, følgebåt
582,00		
4 853,00
20 000
Annonser/reklame			
14 580,45
Gaver/oppmerksomheter
3 537,40		
10 826,50
2 000
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4 861,71		
37,00		
12 600,00
17 498,71

29 270,71		
40 808,70
50 000

6 000

7430
7510
7590
7770
7790
7830

Gravering
2 496,75		
Forsikring, båter/årer		
Forsikringer, samlet
36 008,00		
Bank- og kortgebyr/Øresavrunding
318,01		
Diverse kostnader
5 388,62		
Tap på fordringer
16 550,95		

Andre driftskostnader

4 633 25

1 000

34 836,00
317,00
21 596,40
1 250,00

} 35 000
300
2 500
8 000

538 866,30

538 866,30

978 701,95

Sum kostnader		

661 647,91

1 070137,66

Driftsresultat før finansinntekter		

133 242,39

292 584,53

8040 Renteinntekter bank		
40 571,00
44 347,981
				
Årsresultat før avsetninger og overføringer		

173 813,39

35 000

248 236,55

Avsetninger/Overføringer:
8910 Renteavsetninger
(40 571,00)		
(44 347,98)
Disponering av overskudd/underskudd:
8910 Renteavsetninger, disp. til/fra BRs Fond				
8920 Avsetning/disp. til/fra bilfond,			
115 092,67
8930 Avsetning/disp. til/fra båtfond,
(76 000)		
76 000,00		
8940 Avsetning husfond,		
8950 Avsetning/disp. fra øremerkete midler, båtslipp			
(0,00)
8955 Avsetning/ disp. til/fra andre forpliktelser			
31 000,00
8960 Overføring til/fra annen egenkapital,
57 242,39		
70 491,86		
Sum Avsetninger/Overføringer

173 813,39

173 813,39

248 236,55

Årsresultat etter avsetninger
og overføringer		

0,00

0,00

Sandvika 14.2. 2013

Hans Christian Skalleberg
Formann
sign.

Reidar Mandt
Randi West
Knut Ødegaard
Viseformann
Sekretær
Kasserer
sign.		 sign.

Sigrid Gillebo
Rosjef
sign.

Alv B. Heitmann
Materialsjef
sign.

Lis Schjøtt
Styremedlem
sign.

Morten Brinck-Mortensen
Styremedlem

sign.
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Bærum Roklubb. Balanse per 31.12. 2012

Eiendeler:			
2011
Omløpsmidler:
1500
Kundefordringer (debitorer)
41 569,00		
24 350,95
1575
Kortsiktig fordring andre
0,00		
1 862,85
1580
Avsetning til tap på fordringer
10 000,00		
0,00
Sum fordringer
31 569,00		
26 213,80
Bankinnskudd:
1920
Bank brukskonto
36 309,00		
27 242,02
1921
Bank Bærum Roklubbs Fond
717 342,43		
695 159,99
1923
Bank særvilkår. Fonds- og oppsparingsskto.
634 322,88		
612 189,78
1926
Bank Baneprosjekt
242,85		
1 724,34
1990
Bank startkontingenter
0,00		
0,01
Sum bankinnskudd
1 388 217,16		
1 336 316,14
Sum omløpsmidler
1 419 786,16
1 419 786,16
Sum Eiendeler		
1 419 786,16
Egenkapital:
2050
Opptjent egenkapital per 1.1.2012		
8960
Disponert til/fra egenkapital 2012		
8910
Avsetning årets renter		
2050
Opptjent egenkapital per 31.12.2012		
Gjeld, kortsiktig
2400
Leverandørgjeld (kreditorer)
2980
Annen kortsiktig gjeld
2981
Forskuddsbetalt kontingent
2985
Undomsutvalget
Sum kortsiktig gjeld

125 181,27		
195 673,13
57 242,39		
(70 491,86)
18 388,56
200 812,22
200 812,22
125 181,27
3 338,95		
9 037,23		
0,00		
4 987,60		
17 363,78		

107 328,95
6 358,00
300,00
21 698,00
135 684,95

Fond og avsetning for forpliktelser:
2110
Bærum Roklubbs Fond per 1.1. 2012
695 159,99		
674 170,21
8910
Avsetning årets renter
22 182,44		
20 989,78
Bærum Roklubbs Fond per 31.12. 2012
717 342,43		
695 159,99
2120
Bilfond per 1.1. 2012
142 793,93		
247 457,00
8920
Årets avsetning, årets renter
0,00		
10 429,60
8920
Disponert til/fra bilfond 2012
0,00		
(115 092,67)
Bilfond per 31.12. 2012
142 793,93		
247 457,00
2130
Båtfond per 1.1. 2012
89 139,15		
158 004,55
8930
Årets avsetning årets renter
0,00		
7 134,60
8930
Disponert til/fra båtfond 2012 (tilbakebet. lån 2011)
76 000		
(76 000,00)
Båtfond per 31.12. 2012
165 139,15		
89 139,15
2140
Husfond per 1.1. 2012
154 570,65		
148 776,65
8940
Årets avsetning årets renter
0,00		
5 794,00
8940
Årets avsetning
0,00		
0,00
Husfond per 31.12. 2012
154 570,65		
154 570,65
2160
Øremerkete midler per 1.1. 2012
20 000,00		
20 000,00
Øremerkete midler per 31.12. 2012
20 000,00		
20 000,00
2180
Avsetn. for andre forpliktellser 1.1. 2012
00,00		
31 000,00
8955
Disponert til/fra avs. andre forpliktellser 31.12. 2012			
(31 000,00)
Avsetn. for andre forpliktellser 31.12. 2012
0,00
Sum Fonds og avsetninger

1 199 846,16		

1 101 663,72

Sum Gjeld

1 217 209,94

1 217 209,94

1 237 348,67

Sum Egenkapital og gjeld		

1 418 022,16

1 362 529,94

Sandvika 14.2. .2013

Hans Christian Skalleberg
Formann
sign.

Reidar Mandt
Viseformann
sign.

Randi West
Sekretær
sign.

Knut Ødegaard
Kasserer
sign.

Rosjef
sign.

Alv B. Heitmann
Materialsjef
sign.

Lis Schjøtt
Styremedlem
sign.

Morten Brinck-Mortensen
Styremedlem
sign.
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Bærum Roklubb. Budsjett 2013

INNTEKTER:
Kontonr.
3020
3110
3310
3400
3400
3410
3620
3910
3920
3940/3950
3960
3999
8040
8930

Kontonavn
Salg nøkkelkort
Klubeffekter
Inntekter Kjørboregattaaen
Offentlige tilskudd, kommunale, statlige
Offentlige tilskudd, spillemidler
Andre tilskudd
Andre leieinntekter
Kursinntekter Roskole
Medlemskontingent
Egenandeler senior/junior
Bingo-/lotteriinntekter
Div. inntekter
Renteinntekter bank
Bidrag fra båtfondet

2 500
15 000
75 000
120 000
46 000
5 000
22 000
12 000
150 000
40 000
70 000
12 000
32 000
80 000
681 500

UTGIFTER:
4320
Kjørboregatta, utgifter		
50 000
4340
Klubbmesterskap, utgifter		
500
5910
Forpleining/sosiale utgifter		
3 000
5930
Reise- og ulykkesforsikringer		
10 000
6340
Strøm kiosk		
2 000
6400
Startkontingenter		
65 000
6410
Regattadeltakelse		
160 000
6420
Representasjon NR		
6440
Treningsutgifter		
6550/6620/6630 Reparasjon/vedlikehold materiell		
10 000
6710
Båter, anskaffelse		
165 000
6720
Årer anskaffelse		
34 000
6730
Regattaanlegg, anskaffelse		
1 000
6740
Annet anlegg, anskaffelse		
2 000
6750
Baneprosjekt		
3 000
6770
Profileringsprodukter		
12 000
6780
Overføring Driftsstyret		
45 000
6790
Annet utstyr, anskaffelse		
3 000
6800
Kontorrekvisita		
1 500
6820
Trykksaker/klubbavis		
3 000
6850
Styremøter/konferanser		
10 000
6855
Medlemsmøter/klubbarrangement		
4 000
6860
Møter, kurs, oppdatering mv.		
2 500
6890
Annen kontorkostnad/EDB		
6 000
6900
Telefon		
3 000
6940
Porto		
3 000
7000
Driftsutgifter bil		
12 000
7010
Drivstoff følgebåt		
10 000
7020
Vedlikehold, bil. tilhenger, følgebåt		
5 000
7420
Gaver/oppmerksomheter		
1 000
7430
Gravering		
1 000
7510
Samlete forsikringer, 		
37 000
7770
Bank- og kortgebyr/Øresavrunding		
300
7790
Diverse kostnader		
3 500
7830
Tap på fordringer		
5 000
			
682 300

}

Sum inntekter/Sum utgifter
Underskudd

681 500

682 300

800
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