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BÆRUM ROKLUBB GENERALFORSAMLING 2014
KL. 19.00 DAGSORDEN I HENHOLD TIL KLUBBENS LOV:
(Det blir kaffepause på et passende sted under møtet)
DAGSORDEN:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra utvalgene
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
Utdeling av pokaler/Eventuelt
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.
DEN 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, 5 februar 2014
VEL MØTT!
Hilsen Styret
http:// www.baerum-roklubb.no
E-post: kontakt@baerum-roklubb.no
Organisasjonsnr.: 983 811 043
Bank: 1627 05 12112

2

BÆRUM ROKLUBBS ÅRSBERETNING 1.1. 2013-31.12. 2013
Styrets beretning
Styret valgt på generalforsamlingen 7. mars 2013 har bestått av:
Formann:
Hans Christian Skalleberg
Viseformann:
Reidar Mandt
Sekretær:
Randi West
Kasserer:
Marte Krogssrud
Rosjef:
Sigrid Gillebo
Materialsjef:
Alv B. Heitmann
Styremedlem:
Lis Schjøtt
Styremedlem:
Morten Brinck-Mortensen
Varamedlem:
Knut Ødegaard
Oppnevnt ungdomsrepresentant

Henrik Myreng Hauge

Driftsstyret for Båtsportens Hus

Hans Christian Skalleberg, Elisabeth Sørenssen

Medlemmer:
Per 31.12. 2013 hadde klubben 178 medlemmer (2012 181)
Æresmedlemmer:
3 (Egon Kaltoft, Ole Nafstad og Knut Ødegaard)
Livsvarige:
5
Aktivitetsmedlemmer.:
- Voksne:*
89 (31 kvinner og 58 menn)
-*

- Ungdom:**

- **

hvorav henholdsvis 10 og 11 har familiemedlemskap

44 (10 jenter og 34 gutter)

hvorav henholdsvis 6 og 7 har familiemedlemskap

Ordinære medl.:
37 (15 kvinner og 22 menn)
Utmeldt/gått bort:
15/2 (3)
Strøket:
2
Nye i 2013:
16
Medlemmer som er gått bort:
Sigurd Belck-Olsen (85) gikk bort i mai, Bjørn Christoffersen (87) i oktober
		
og æresmedlem Egon Kaltoft (91½) sovnet inn på årets siste dag.
Utmerkelser:
”Årets Stjerne”: Ungdoms- og rekrutteringsuvalget v/Mia Svorkmo Bergmann, Sigmund Bragstad
og Terence Hamilton
”Årets ungdomsutøver”: Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge
Møter/Arrangementer:
Styret:
11 styremøter
Møter med Thomas Sandum/SantGruppen, vedr. utleielokalene i 3. etasje, med hensyn til vedlikehold o.l.,
		 og installasjon av strømmåler, Hans Christian Skalleberg
Møte hos Bærum Kommune, Ellef Ruud, 7. februar, vedr. kommende utfylling på Kadettangen,
		 Hans Christian Skalleberg og Knut Ødegaard
Oslo Rokrets Ting, 6. mars, Hans Christian Skalleberg (og Lis Schjøtt)
Årsmøte i Bærum Idrettsråd (BIR), 11. mars, Hans Christian Skalleberg
Møte med Bærum Kajakklubb vedr. treningstider, Lis Schjøtt
Møte med Bærum Kajakklubb vedr. arbeidsfordeling felles vårdugnad, Hans Christian Skalleberg
Møte med rådet vedr. disponering av fondsmidler til kjøp av ny dobbeltfirer/firer uten stm., Hans Christian
		 Skalleberg, Reidar Mandt, Lis Schjøtt og Knut Ødegaard
Møte med Bærum Kommune vedr. ferdigstilling/godkjenning av baneprosjektet, Hans Christian Skalleberg
		 og Knut Ødegaard
Møter Oslo Kraftsenter, Reidar Mandt
Bærum Idrettsråd høstseminar, Sundvollen Hotel, 9.–10. nov., Hans Christian Skalleberg
Norges Roforbunds Ting, Rica Hotel Gardermoen, 23.–24. nov., Sigrid Gillebo, Lis Schjøtt og
		 Knut Ødegaard
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Utvalg:
NR regattaarrangørmøte, Idrettens Hus, Ullevål Stadion, mars, Ib West og Knut Ødegaard
NR Trenerforum, Marte Krogsrud og Sigrid Gillebo
NR Spesialtrenerforum, Marte Krogsrud, Sigrid Gillebo og Ib West
NR Trener 1-kurs, Sigrid Gillebo, Marte Krogsrud, Thomas Nestaas og Ib West
AIK Styrketreningskurs, Marte Krogsrud
NR regattaarrangørmøte, Gardermoen, november, Lis Schjøtt og Knut Ødegaard
Aktives representasjon/samlinger etc.:
Rosamling i Ålesund, uke 18, Henrik Myreng Hauge og Halvor Hølmkjær West
Rosamling i Sevilla, Spania, uke 19, Henrik Myreng Hauge, Dag-Erik Tvedt og Halvor Hølmkjær West
Påskesamling i Sandefjord, 6 juniorroere
Pieduluco, Italia. Internasjonal Regatta, Dag-Erik Tvedt, 2x
Royal Henley Regatta, England, Halvor Hølmkjær West, 4x
U23-VM, Linz, Østerrike, Halvor Hølmkjær West, 4x

Egne arrangementer:

Roswing på klubben, januar
Årerennet, Jordbru, 13 deltakere
Generalforsamling 7. mars
Foreldremøte/informasjonsmøte 11. mars. 30 personer deltok
Kick off-samling for styret og utvalgene, 17 mars
Roathlon - roergometer og terrengløp, 17. april, 14 deltakere
Vårdugnad 21. april
Sesongåpning 1. mai, stort fremmøte
Roskole, week end-kurs, 3.–5. mai
		 + Roskole høst
Onsdagsarrangementer med kveldsmat og foredrag/kåserier
Konkurranse på romaskin for politikere, 4 juni
75 årsdags-feiring for Ingolf Kristiansen, 10. juni
Sankthansarrangement 23. juni
Ungdomssamling Solodden 13.-17. august
Kjørbosprinten 24.-25. august
Rekefest på båtplassen 24 august, etter dagens regatta
Sesongavslutningsarrangement aktive, oktober
Høstfest for junior B, C og D-roere. 18. oktober.
Klubbmesterskap 19. oktober
Høstdugnad 20. oktober
Grøtfest 18. desember
FORHOLD UTAD:
Klubben har vært representert i en rekke forskjellige utvalg og komiteer etc.
Norges Roforbund:
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
Oslo Rokrets:
Styremedlem
Revisor varamann

Sigrid Gillebo
Lis Schjøt
Lis Schjøtt
Lis Schjøtt
Reidar Mandt
Lis Schjøtt
Tore Gulli
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Rosportens Venner:
Formann
Sekretær

Lis Schjøtt
Knut Ødegaard

FISA:
Thor Nilsen honorær medlem for FISAs Competitive Rowing Commission og dessuten ansatt
som utviklingsdirektør
Tore Gulli dommer i WC, Sydney, Australia og i World Masters i Varese, Italia
Bærum Idrettsråd:
Revisor					Tore Gulli

Generelt
Til generalforsamlingen 7. mars 2013 møtte det 22 medlemmer, ingen under 15 år. Valgkomiteen hadde besatt alle
poster på valglisten. På generalforsamlingen ble det vedtatt ny lov for Bærum Roklubb. Dette var pålagt av NIF, og
bød på en liten justering av loven som ble vedtatt for et år siden. Vår lov ble godkjent av Akershus Idretskrets i slutten av juni, med kun en bemerkning om at det skal velges varamedlem til styret. Det medførte at Knut Ødegaard
som var valgt som et tredje styremedlem, gikk over til å bli varamedlem.
Søndag 17. mars arrangerte styret Kick off med deltakelse også av utvalgene. Dette ble et meget vellykket arrangement hvor det ble diskutert planer for sesongen, for rekruttering, disponering av båter, nyanskaffelser av materiell
o.a. Møtet var glimrende forberedt og tilrettelagt av sekretæren, Randi West.
Vårdugnaden 21. april, med klargjøring av båtmateriellet, vask, rydding av hus og uteområder foregikk i samarbeid med BKK. Det var mange, både ungdommer og voksne som deltok med liv og lyst for å få alt i orden.
Sesongåpningen 1. mai foregikk i pent sommervær. Det var som alltid stort fremmøte fra begge klubbene.
Åpningstalen ble holdt av formannen i Bærum Kajakklubb, Sven Nicolaisen. Etter flaggheisingen og nasjonalsangen var det som vanlig samling i 3. etasje – med kaker, kaffe og brus, og utlodning av fine gevinster.
Oslofjordmuseet i Vollen ble åpnet i begynnelsen av juni. Det forundrer oss noe at vi ikke fikk invitasjon til åpningen. Som brukere av fjorden har klubben tidligere vært invitert til og har deltatt på et orienteringsmøte, og vi har
også lånt ut vår gamle konebåt til museets utstilling.
Vi hadde i sommer en disputt med en liten gruppe triathlon-svømmere som skiftet på båtplassen og brukte våre
brygger. Nå var det ikke så mye dette som gjorde at det oppstod gnisninger. Det var heller det at de var nesten
usynlige for våre roere, der de svømte med sorte våtdrakter i vårt rofarvann. Hva ville skjedd hvis en av dem var
blitt truffet av en åre eller baugen på en båt? Noe styret ikke kunne ta ansvar for. Da de ble bedt om å legge svømmetreningen til et annet sted på Kalvøya, for eksempel til NSR på Solodden hvor det var ingen eller minimal aktivitet, ble dette tatt ille opp. Gruppens tilsynelatende leder klaget til kommunen, som ga dem medhold i å kunne
bruke vårt område. Da vi konfronterte kommunen med deres egen reguleringsplan, som sier at både vår båtplass og
våre brygger er privat område og ikke offentlig tilgjengelig, slo de omgående retrett med beklagelse, og informerte
svømmerne om at de hadde ingen rett til å bruke vårt område.
På Norges Roforbunds Ting i november ble Sigrid Gillebo valgt til styremedlem med ansvar for Arrangement og
anlegg.
Rekruttering
Flesteparten av årets 16 nye medlemmer er ungdommer, men vi har altså fått noen voksne også. De fleste er rekruttert via roskolen, men et par personer har bakgrunn fra roing, og noen er kommet inn via medlemmer.
Antallet nye er jo ikke så stort. Men det er gledelig alle ungdommene velger å delta i regattaer. Likevel ville det
vært ønskelig med flere voksne som vil lære å ro, og delta i mosjonsaktivitetene. Ungdoms- og rekrutteringsutvalget har gjort en meget bra jobb på det sosiale plan blant ungdommene, og gjort det trivelig for de aktive på
regattaene. Spesielt har de stått på på onsdagskveldene med servering av kveldsmat, og tilrettelagt for de innbudte
foredragsholderne. Til orientering: Disse onsdagskveldene er åpne for alle klubbens medlemmer. Se kalender på
våre hjemmesider - www.baerum-roklubb.no. Det er fortsatt en utfordring å finne tiltak til å øke medlemsmassen.
Konkurransen er stor, spesielt fra fotball. Det er jo en enklere sport å drive med, og å organisere med flere utøvere
av gangen. Klubben bør hele tiden ha tankene rettet mot medlemsrekruttering. På den annen side, det er også en
grense for hvor mange nye vi kan håndtere hvert år. Så kanskje er 15–20 nye medlemmer hvert år det vi kan makte
å motta. Da må vi rette innsatsen mot det å ta vare på og beholde de medlemmene vi allerede har.
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 ble annonsert i Budstikka i april, og gjennomført week end-roskole i begynnelsen av mai. I tillegg til at noen
dumpet innom i løpet av sommeren, var det også mer organisert kurs på ettersommeren og på høsten. Også i år er
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de fleste av deltakerne blitt medlemmer. Stor takk til Marte Krogsrud som har stått for det meste av instruksjonen.
Se for øvrig utvalgets rapport.

Bredde/mosjon
Etter at de endrede treningstidene i treningsrommet var blitt innarbeidet, kl. 19.30 for mosjonistene på tirsdager,
tok antallet trenende seg opp igjen. På disse kveldene kunne det være 12–14 til stede. Deltakelsen i Åtter Grand
Prix-turneringen var også bra. Vi fikk 1 lodd for hver firerdeltakelse og 2 for åtter. Men selv med mange lodd ved
trekningen av den oppsatte Concept2 romaskinen gikk det dessverre ikke vår vei. Den nye konkurransen startet i
november, så det er bare å fatte nytt håp.
Et annet hyggelig aspekt ved vintertreningen på tirsdagene er det gode, helsebringende badstubadet, hvor det også
løses verdensproblemer.
Opplegget for sommerens tirsdags-mosjonroing/trening er fremdeles litt løst. Her trengs det at noen tar tak og
organiserer. Men båtbenyttelsen bør koordineres med roskolen. Selv om roskolen legger beslag på mange av båtene
mange ettermiddager er ikke båtkapasiteten alltid fullt utnyttet. Fortsatt glimrer damene med sitt fravær på tirsdagsroingen. Enkelte mosjonsroere/turroere har rodd turer lørdager og søndager, selv om det ikke har vært i samme
grad som de siste par år. Men to har utmerket seg med spesielt mange km på sleiden. Noen flere har ført km til
Distansemerket, men det har heller ikke i år vært så stor deltakelse i forbindelse med roorienteringen. Det har også i
år vært enkelte roere på langturer. Se for øvrig tur- og mosjonsutvalgets beretning.
Idrettslig aktivitet
Vi har hatt en stor gruppe juniorer som har representert klubben på en ypperlig måte. Halvor Hølmkjær West har
representert på en kombinasjons-4x i Royal Henley Regatta, med 2. plass som resultat. Videre ble samme båt tatt ut
til U23-VM i Østerrike. Dag-Erik Tvedt ble av NR tatt ut til Pieduluco Internasjonal Regatta i Italia, i 2x.
I Ungdomsmesterskapet i Os fikk vi 5 ungdomsmesterskap. I Åtter Grand Prix-roingen har vi deltatt med forskjellige lag i de fem rundene. For øvrig henvises det til Rosjefens rapport.

Økonomi og administrasjon
Det er også i år, etter søknad, gitt økonomisk støtte til enkelte av våre representasjonsroere.
I fjor søkte vi Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen om bidrag til båtkjøp uten at det ga positivt resultat. I
år falt vår søknadsbakgrunn utenfor de oppsatte kriteriene for søknad. I oktober 2012 søkte vi om spillemidler til
utstyr via NR, kr 65 918 til kombinert dobbeltfirer/firer uten stm. med årer. Vår søknad ble innvilget i begynnelsen
av året med kr 50 984,-, og båten ble bestilt i februar. Vi hadde håpet på levering før åpningen, men det gikk ikke,
og båten ble levert i slutten av mai. Det tildelte beløpet omfattet ikke årer, slik at vi i høst kunne benytte søknadsbeløpet som omfattet årene til ny søknad. Til sammen har vi mottatt kr 216 485,89, i offentlige tilskudd, hvorav
kr 17 940,- i grasrotandel, som er nesten 14 000 mer 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- og lottoinnsatsen genererer automatisk et 5% bidrag til klubben. Oppgi vårt organisasjonsnummer som
er 983 811 043. I denne 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 også i år hatt en svak oppjustering av refusjonsprosenten. Det er foreløpig ikke søkt om momsrefusjon for baneprosjektet, da det først kunne skje etter at prosjektet var ferdig og godkjent av kommunen, og regnskapet revidert og godkjent av kommunerevisor. Baneprosjektet ble godkjent ferdig i
høst, regnskapet ble godkjent i slutten av desember og restbeløpene ble da anvist til utbetaling. Søknadsfristen for
momsrefusjon er trolig 15. mai 2014.
Vårt Bingo-samarbeid med Sandvika og Rykkinn Bingo fortsatte også i år, og gir oss gode inntekter, men de er ikke
lenger av samme størrelse som tidligere på grunn av de endrete ordninger og bestemmelser som ble iverksatt fra
myndighetenes side i 2011.
Se Gaver og bidrag side 8 og 9.
I fjor fikk vi ikke leid ut kioskplassen i badebukta på grunn av vanskeligheter med strømtilkoplingen. Men dette
er blitt rettet opp, og i vår ble ny kontrakt inngått med samme leietaker som var i bildet i fjor.
Vårt driftsbidrag til Båtsportens Hus har også i år vært på hele kr 80 000.
Sosiale tiltak/-forhold
11. mars ble det holdt et informasjonsmøte for utøvere og foreldre, med til sammen 28 til stede. Det ble som i
fjor gitt omfattende informasjon om klubben, om vårt daglige virke og om deltakelse og oppførsel ved regattaer.
Foreldrene ble oppfordret til å hjelpe til under regattaer og i det daglige, og til å tegne medlemskap. Dette arrangementet er så positivt at det bør bli en årlig foreteelse.
17. april arrangerte vi Kalvøya Roathlon for klubbens aktive og nærliggende klubber. Først roing på Concept og
deretter 2 runder i ”kort” løype på Kalvøya. 14 deltakere. Et vellykket arrangement, sol, men litt kjølig.
Sesongåpningen er det første store fellesarrangementet. Alltid med et stort oppmøte av klubbens medlemmer
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- 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. Når været er mer uggent blir det å sitte inne i båthallen
eller bruke 3. etasje hvis det er ledig der. Også i år var det invitert til sammenkomst, men været var litt vekslende så
arrangementet ble holdt i klubbrommet i 3. etasje, med 20 til stede.
I 2013 hadde Sandvika hatt bystatus i 10 år. Dette ble markert med flere arrangementer gjennom en uke i juni. Vi
var invitert av kommunen til å være med på arrangementet med en roregatta på Sandvikselva. Forslaget var en konkurranse mellom de forskjellige politiske partiene. Vi fant fort ut at det neppe lot seg gjennomføre uten langvarige
forberedelser som instruksjon og trening. Derimot kunne vi arrangere en konkurranse på romaskin. 4. juni rigget
vi opp klubbens grønne telt ved Rigmorbrygga, med fire romaskiner. Svein Nielsen og Hilde Gudem ga hurtig-instuksjon til sporty politikere fra AP, Høyre, KRF og Venstre. Det ble rodd 4x500m med stopp for hver 500m, da det
bare var AP som hadde fire deltakere og de andre partiene to hver. Det betød at Høyres, KRFs og Venstres deltakere
måtte ro to ganger hver. Beste lag ble Høyre, men beste enkeltprestasjon hadde Kristoffer Myhre, KRF med 1.28.0!
Men før dette hadde styret sendt invitasjon til en engere krets til 75 årsdags-feiring av klubbmedlem og Kalvøyas
store beskytter Ingolf Kristiansen, på hans fødselsdag den 10. juni. Dette var et overraskelsesselskap som Ingolf
ikke viste noenting om. Han ble, sammen med sin kone Margrethe, hentet oppe i huset på toppen av øya av stroken
og lagkamerat på den tidligere Bærumsfireren fra OL i 1964, Tor Ahlsand. Standsmessig kjørt i en flaggpyntet Ford
1929-modell ned til båtplassen og klubbhuset. I 3. etasje ble han mottatt av styremedlemmer, av hans nærmeste
klubbvenner, tidligere lagkamerater, venner fra kajakkmiljøet, representanter fra Bærum Kommune, arbeidskolleger
i kommunen, foruten nærmeste familie og naboer. 65 tilstedeværende ga ham en overraskelse han aldri glemmer.
I tillegg til massevis av presanger, gratulasjoner og klemmer, var det taler. Fra klubbens formann Hans Christian
Skalleberg, fra kommunens Svein Finnanger, fra kajakklubben ved Steinar Amundsen, Tore Berger og Andreas
Ohrheim, fra hans tidligere rotrener Thor Nilsen og fra gamle roerkamerater.
Med formannen arbeidende i spissen for ”prosjekt Ingolf 75 år”, hadde styret kjøpt inn et maleri av Ingolf, utført
av den tidligere Sandvikakunstneren Geir Stahl. Formannen fikk med styret i kajaklubben og et par andre ”sponsorer” på innkjøpet. Bildet var utstilt i Bærum Kunstforening for tre år siden, og Ingolf hadde hele tiden lurt på hvem
som hadde kjøpt det. Dette var en godt bevart hemmelighet frem til den store dagen. Stor var hans forbauselse etter
at han selv fikk i oppgave å avduke bildet. Det henger nå i klubbrommet sammen med bildene av de to klubbenes
stiftere. Den neste oppgaven han fikk var å døpe vår nye firer. Lis Schjøtt klarte på en finurlig måte å legge ham båtens navn i munnen. Stor applaus og munterhet da båten ble døpt ”Kalvøya.”
Ungdoms- og rekrutteringsutvalget har jobbet godt gjennom hele sesongen, med sosiale tiltak under regattaene,
og sommerleir på Solodden i august. Alle Østlandsklubbene ble invitert til fest for junior B-, C- og D-roere 18. oktober. Vellykket fest med god stemning blant de 33 deltakerne som koste seg i 3. etasje. Det ble også arrangert sesongavslutningsfesten med tacos og annet godt i slutten av oktober. 40 deltakere – roere, trenere og foreldre. Marte
Krogsrud og Tobias Otterstad hadde igjen laget et bildeshow fra sommerens regattaer, trening og øvrige evenementer. Det var taler, utdeling av diplomer, og mye moro. Til slutt var det kåring av ”Årets ungdomsutøver”. En utmerkelse som ble delt av Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge. På samme tilstelning ble hedersbevisningen og
tinnfatet ”Årets stjerne” tildelt Ungdoms- og rekrutterigsutvalget ved Mia Svorkmo Bergmann, Sigmund Bragstad
og Terence Hamilton. Vi gratulerer! Hedersbevisningen kan hvert år 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,
Vår deltakelse i vårens kommunale søppelplukking på dugnad ble administrert av Henrik Myreng Hauge. I høst
ble det dessverre ikke noe av søppelplukkingen. Det er opprettet en egen ”Ungdomskonto” hvor disse inntektene
blir bokført. Ungdommene kan etter forespørsel trekke av denne kontoen til innkjøp til sosiale tiltak. De har i år investert i et nytt kjøle- og fryseskap.
18. desember var det tid for klubbens siste arrangement i 2013, grøtfesten. Også denne gang stor stemning og
mange til stede av både juniorer og voksne.
Vi viser for øvrig til Ungdoms- og rekrutteringsutvalgets rapport.
Informasjon til medlemmene
Klubbavisen har kommet ut med to utgaver, og det er sendt ut to 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, dekker vi ca. 160. 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.
Webmaster Randi West arbeider kontinuerlig med forbedringer og vedlikehold av våre hjemmesider, og mottar
gjerne innspill og aktuell tekst og bilder til sidene. Dette kan sendes på e-post til Randi: <randwe@online.no>
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BÅTSPORTENS HUS
Klubbens representanter til Driftsstyret for Båtsportens Hus har vært Elisabeth Sørenssen og Hans Christian
Skalleberg. Kajakklubbens representant har vært Sven Nicolaisen og Tone Dahle. Det har vært møter med leietaker
vedrørende forholdene i 3. etasje angående renhold og utskifting av hvitevarer. Leietaker SantGruppen har hengt
opp nye og penere gardiner foran kjøkkenene. Gardinene er nå lettere å trekke til side. Leietaker har anskaffet nye
stoler til lokalet, og skinnstolene oppbevares nå i Concepthallen.
Concepthallen og toalettene ble også i år lånt ut til Idrettslaget Tyrving i slutten av april i forbindelse med deres
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 februar frøs vannet i sprinkleranlegget. Rør i Concepthallen ble sprengt slik at det flommet ut vann der. Dette
ble raskt oppdaget og vanntilførselen stengt. Men på grunn av kulden kunne ikke anlegget repareres før senere.
Huset ble stående en periode uten virksomt sprinkleranlegg. Dette ble meddelt brannvesenet og kommunen. Det
viste seg at det ikke var installert glycolpotter i anlegget. Noe som skulle vært gjort av bygg-entreprenøren da huset
ble oppført. Dette ville ha forhindret frostsprengning og oversvømmelse. Glycolpotter ble montert da temperaturen
tilsa det, av Rør & Sprinkler Companiet som har kontrakt på service av anlegget.
I 2012 var det et ekstra stort vannforbruk i huset, med 1 500m³. Dette har gjentatt seg for 2013 med 1 700m³. Det
store forbruket i 2012 ble tatt opp med Vann- og avløpsetaten tidlig i 2013, hvor vi påpekte at dette ikke kunne
være riktig. I tillegg ba vi om reduksjon av avløpsavgiften da vi fremholdt at en vesentlig del av husets vannforbruk
gikk i sjøen, og ikke i avløpet. Begge våre anmerkninger ble avvist. Vi har nå en mistanke om at det kan være en
feil ved vannmåleren. Dette vil bli tatt opp med Vann-og avløpsetaten på nyåret 2014.
Det automatiske låsesystemet er i år på nytt ettersett og justert.
ANLEGG OG MATERIELL. NYANSKAFFELSER
Som tidligere nevn har vi kjøpt en ny kombinert 4x/4- med vingriggere, fra italienske Filippi, og to fulle sett årer.
Det er også anskaffet et nytt, større telt til bruk under regattaer. Og et nytt kombi kjøle-/fryseskap.
Den gamle båttilhengeren ble i høst utlånt til NSR. Som takk for lånet foretok Jens Kolberg en overhaling av den.
Han renset opp smøreniplene, smurte hjullagre og reparerte sidelysene. Det er anskaffet nye dekk til klubbilen.
Til orientering kan det nevnes at Anders Hovde og Ib West har tatt spesielt førerkort for tilhenger.
Det var i sommer innbrudd i to av følgebåtene, Ibs private båt og klubbens største båt. Det ble stjålet bensinkanner, og øvet hærverk på Ibs båt.
Kjørbobanen
Arbeidet med oppmerkingen av Kjørbobanen er ferdig og baneprosjektet ble godkjent av kommunen i høst. Hele
prosjektet ble noe rimeligere enn budsjettert, slik at restbeløpene for utbetaling er blitt noe nedjustert. Riktignok
hadde vi flere dugnadstimer enn antatt i budsjettet, men det fikk ingen innvirkning på restsummen. Det må tilføyes
at vi under hele prosjektperioden har hatt meget godt og hyggelig samarbeide med kommunens mann Rolf Birger
Halvorsen. Ved inspeksjonen av banen spurte vi også om muligheten til å få mudret noe ved mål for sprinten. Han
anså ikke dette for umulig. Men det vil kreve en begrunnet søknad fra vår side.
Også i år har det vært nødvendig å justere posisjonene på noen av bøyene. Ekstremt høyvann på våren bevirket at
bøyene ble løftet og kom ut av posisjon. Også i desember var det samme tilfelle. Dette må det ordnes med til våren
2014. Det er et spørsmål om vi ikke må ha en permanent vedlikeholdsflåte til dette formålet. Det bør settes opp et
vedlikeholdsbudsjett, og søkes om kommunale midler til dette.
De fire bøyene med skilt som markerer at man nærmer seg robanen ble lagt ut ganske tidlig etter at isen ble borte.
Vi får håpe at de har den tilsiktede virkningen. Det som nå gjenstår er å oversende alle koordinatene for bøyenes
plassering til Kystverket for innplotting i kartdatabasen.
Skolen på Sjøholmen har forespurt kommunen om å få legge ut et basseng til svømmeundervisning.
Viseformannen har undersøkt om dette ville komme i konflikt med robanen, men det vil det ikke.
Endelig finansiering av prosjektet:
Spillemidler (fylkeskommunale midler)
Egenkapital
Bærum Kommune
Dugnad
Total finansiering

180 000,0,143 044,218 413,541 457,-

Gaver og bidrag
Fra Henrik Meyn har vi mottatt følgende lille skrivelse: ”Hei, etter avtale med Lise Schjøtt. Har arvet disse
medaljene fra min far for noen år siden. Han het Hans Petter Olsen. Han var fisker og bodde ytterst på Snarøya.
Medaljene kan også være fra min farfar. Håper de kan være tilnytte. Mvh Henrik Meyn”.
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Dette er tre bronsemedaljer og en sølvmedalje med grønt ripsbånd og agraff. De må trolig være av klubbens aller
første medaljer fra 1917 eller 1918, da motivet viser en (antakelig) oselver med silhuetten av Kolsås i bakgrunnen.
På reversen står det ”Bærums Roklub”. Vi takker Henrik Meyn for den hyggelige gaven.
Av Hans Christian Skalleberg har vi fått to høytalere.
Kommunale bidrag:
Baneprosjekt (anvist)
Administrasjonstilsk.
Aktivitetstilskudd
Arrangement/Åremål
Drift anlegg
Totalt komm. bidrag
Statlige tilskudd:
Spillemidler til utstyr
LAM-midler fra NIF:
Mva.-kompensasjon
Baneprosjekt (anvist)
Totalt statlige tilskudd:

Grasrotandelen:
Spilleandeler Lotto/tipping
Gjensidige Forsikring:
Andel kundeutbytte
Oslo Rokrets:
Arrangementsstøtte
Kraftsenter
Totalt Oslo Rokrets:

17 044,5 928,5 000,43 500,71 472,50 984,18 624,27 465,30 000,134 173,-

17 940,-

10 000,-

Sandvika 20. februar 2014

Hans Chriatian Skalleberg
Formann
sign.

Reidar Mandt
Viseformann
sign.

Randi West
Sekretær
sign.

Marte Krogsrud
Kasserer
sign.

Sigrid Gillebo
Rosjef
sign.

Alv B. Heitmann
Materialsjef
sign.

Lis Schjøtt
Styremedlem
sign.

Morten Brinch-Mortensen
Styremedlem
sign.

Medlemsstatistikk siste 10 år
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Rosjefenes rapport 2013

Bærumsroerne har lagt bak seg en riktig god sesong. Og det har vært en stor glede for oss å følge våre dyktige
utøvere både i inn -og utland.
I tillegg til flotte resultater så setter vi også stor pris på utøvernes positive innstilling til å hjelpe til med det som
skal gjøres, og måten de har vært med på å skape et godt miljø, for alle som er på klubben.
I denne årsrapporten kommer vi ikke utenom alle trenerne og de voksne som har bidratt til en god gjennomføring
av sesongen. En vi ønsker å takke spesielt er Marte Krogsrud som har gjort en formidabel innsats som trener, og
også takke for hennes store bidrag med å gi våre utøvere mange hyggelige sosiale opplevelser.
Marte har ikke gjort jobben alene. I år er vi veldig takknemlig for at det er så mange foreldre som stiller opp og
bidrar på regattabanen og med vintertreningene. Ole Nafstad er en vi setter stor pris på, både hans innsikt og faglige
tyngde innen roing. Vi håper han blir med oss også inn i en ny sesong.
Anders Hovde har denne høsten gjennomført bakkeløp med våre aktive. Tor Hauge har hatt ansvaret for innetrening på Jong. Thomas Nestaas bidro sterkt i vårsesongen.
Tusen takk til alle dere som stiller på regatta, er med på turer, pakker hengere, baker kaker, hjelper til på arrangement. Dere er viktige miljøskapere
Gjennom året har det vært gjennomført:
–
NRs testprogram,
–
deltagelse på trenerforum og spesialtrenerforum
–
Trener1-utdanning i roing, for fire personer, i regi av NR,
–
to har skaffet seg hengerlappen,
–
treningssamling i påsken
–
arrangert fest for roere i østlandsområdet,
–
arrangert treningssamling i Sorø
–
roleir på Solodden.
–
arrangert barmarkssamling
–
møter med trenere og routvalg
–
7 utøvere på NR treningssamling i januar.
–
U-23 samling i kraftsenter-regi i uken 44. Halvor Hølmkjær West og Henrik Myreng Hauge deltok her.

Noen av våre mest profilerte roere som Hilde Gudem og Dag Erik Tvedt har denne sesongen ikke vært så aktive
på regattabanen som i tidligere. Begge stilte til NM der Hilde tapte knepent 1. plassen. Vi håper å se dem på banen
igjen neste sesong.
Sesongen startet tidlig for våre seniorer Dag Erik, Halvor og Henrik som dro til Sevilla på treningsleir i februar.
I forkant av dette oppholdet hadde Henrik og Halvor vært en uke i Ålesund og rodd. De har gjennom sesongen
deltatt i et opplegg som ble tilrettelagt for de yngste seniorroerne.
Våre andre roere startet sesongen med påskesamling i Sandefjord. Tusen takk for lån av lokalene til Sandefjord
Roklubb. Dette ble vellykket, og vi håper også på å gjennomføre samling i påsken 2014. Etter påske ble båtene lagt
hos Christiania Roklub fram til isen gikk på Sandviksbukta.
Gjennom sesongen har det vært treningssamlinger i noen helger, seinest nå i november. Til disse samlingene har
det også kommet roere fra Ormsund og Horten. Gjennom sesongen har vi samarbeidet mye med Ormsund, noe som
har vært nyttig og hyggelig for både utøvere og ledere.
Innendørsmesterskap i Horten
Flott start på sesongen. Tre seiere til våre roere. To av gullene ble vunnet av våre juniorjenter Mina West, Synnøve Gillebo Foss og Klara Moene.
Det ble en 3. plass til Halvor West i senior.
Foldenfjordregattaen
Første regatta gikk av stabelen siste helg i april og ble en vindfull og kald start på rosesongen. Allerede her markerte våre juniorroere, Jordan Hamilton, Andreas Erichsen Berge, Victor Damman og Synnøve Gillebo Foss seg
med mange gode resultat. Dette var første 2x løpet til Jordan og Andreas, og vi så at dette virket veldig lovende for
resten av sesongen.
Christianiaregattaen
Våre seniorer Halvor West, Henrik Hauge og Dag Erik Tvedt brukte våren for å kvalifisere seg til internasjonale
regattaer. De var innom mange ulike kombinasjoner, for å finne den beste båten.
Våre juniorer i JB H og D og i JC H og D har gjennom hele sesongen tatt medalje i nesten hvert eneste løp og
denne regattaen var ikke noe unntak.
Østlandsregattaen
Jordan og Andreas rodde stadig bedre gjennom sesongen og var dominerende i sin klasse hele sesongen. Mattis
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Englund Andersen var også med hele sesongen og rodde mest 1x. Andre JA-roere som har deltatt i 2013 er Sjur
Svorkmo Bergmann, Eigil Bragstad og Thomas Hellum. Vi får håpe det blir flere JA H neste sesong så det kan bli
mer lagroing.
Victor Dammann har gjennom hele sesongen dominert i JC H både i 1x og 2x i ulike kombinasjoner. Blir spennende å se hva disse guttene får til neste år.
I løpet av våren fikk vi inn nye roere som ble med på regatta. Hermann Hovde ble en god forsterkning på våre
lagbåter.
Vår JC Mix lå i hard kniving hele sesongen mot Ormsund.
Stavanger
I år var det mange som fikk sin første i Stavangertur. Værgudene var på roernes side denne gangen. Som de første
regattaene hadde vist, holdt roerne våre godt følge med konkurrentene, og fikk vist at Bærum har mange lovende
roere på gang. Ledere på turen var Ole Nafstad, Gro Nafstad og Marte Krogsrud.
Stockholm- nordisk mesterskap
Vår seniorer Henrik Hauge og Halvor West deltok her, men ikke på NRs lag. Våre juniorer deltok også i løp utenfor nordisk mesterskap.
Sorø
Etter en fin treningssamling i Sorø avsluttet vi med Sorøregattaen. Her rodde våre gutter inn til gull i både 2x og
4x (kombinasjon med Ormsund). Henrik Hauge rodde 2x med en roer fra Tønsberg. Han fikk også sesongens styggeste vannblemmer i hendene.
Victor og Synnøve hevdet seg godt i sine scullerløp dvs. A-finale.
Ledere på turen Marte Krogsrud, Randi West og Sigrid Gillebo
Sarpsborg
Gjennom sesongen 2013 rodde Mina West med Maja Aspenes fra Horten. Flotte resultat gjennom hele sesongen.
De rodde jevnt med NSR jentene og måtte ro ekstra uttaksløp til Baltic Cup. Dessverre tapte de med noen få sekunder til NSR. Det blir spennende å se om Mina tar det siste steget opp neste sesong.
Flere andre jenter har også markert seg denne sesongen, og vist fine fremganger på regattabanen, bl.a. Synnøve
Gillebo Foss og Klara Moene. Sammen med Mina og Amanda Axcrona kan de utgjøre en 4x, og to 2x som det skal
bli spennende å følge.
Her var det også en av våre nye som prøvde seg på regatta, det var Vitus Tjøm.
Kjørbo
Flotte resultater av våre roere på hjemmebane. Vi vant premien for beste klubb.
Her rodde også Eirik Hauge og Brage Bragstad sine første løp.
Os- ungdomsmesterskap
Fantastisk helg i øsende regnvær. Vi smilte fra øre til øre hele helgen. Denne helgen fikk vi hele 5 ungdomsmesterskap! I tillegg fikk vi mange 2.og 3. plasser. Her fikk noen av våre nykommere virkelig sin ilddåp. Både Hermann
Hovde og Eirik Hauge bidro sterkt til vår seier i JC Mix.
Resultater:
Mix JC: Victor Dammann, Synnøve Gillebo Foss, Hermann Hovde og Eirik Hauge. 2x JB D: Mina West og Synnøve Gillebo Foss. 2x JB H: Andreas Erichsen Berge og Jordan Hamilton. 4x JB H: Mattis Englund Andersen,
Victor Dammann, Andreas E. Berge og Jordan Hamilton. 1x JC H: Victor Dammann
Victor vant faktisk tre ungdomsmesterskap!
NM
2.plass i D Lv 1x Hilde Gudem
Vi stilte også lag i senior herrer 4x, 4- og 2x. Roerne på våre lag i 4x var Halvor West, Dag Erik Tvedt, Trond
Amundsen og Henrik Hauge. I 4- måtte Marte Krogsrud steppe inn på herrelaget pga. sykdom blant guttene. De
måtte ro utenfor konkurranse.
RÅ (Langdistanseregatta - Ro Årungen rundt)
Hadde med 8 roere som var med og avsluttet en vellykket rosesong.
Royal Henley Regatta – Halvor West stilte i kombinasjonsbåt i Henley sammen med Erik Solbakken (Moss), Ole
Bang Andreassen (Fana) og Martin Helseth (Aalesunds). Etter mange spennende løp rodde de inn til en meget solid
andreplass. Gratulerer!
U 23 VM
De gode resultatene i Henley åpnet også for deltakelse i U-23 VM, noe som var i overkant av sesongens mål. Her
ble det en fin 10 plass.
Flest turer for junior: Jordan Grant Hamilton. Flest turer for senior: Halvor West.
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ROSTATISTIKK
År

Antall turer
Manskap

Antall 1x-turer

2013

2012

2011

2010

2009

2478

2809

1843

1035

1031

1285

530

575

657

1934

1753

1574
851

2008

2007

2006

1642

1286

1121

1383

1039

674

893

728

2190

2005

2004

2003

2002

2001

2039

1625

1407

1643

1453

993

1578

631

788

884

578

898

556

1141

774

957
608

Regattastatistikk 2013

Antall løp tilsvarerer antall båter i forskjellige båtklasser i hver regatta. Forsøk, oppsamling og lignende er ett løp.
Regatta Innendørs NM Foldenfjord. Christianiareg. Østlandsreg. Stokkavanns. Nordisk/Stockholm
Antall løp
9
13
25
35
36
/21
Plassering
1.
3
5
8
10
12
/5
2.
2
2
8
9
7
/5
3.
1
4
3
5
6
/5
4.
2
1
2
1
3
/2
5.				
3
2
/2
6.		
1
1
2
1
/1
Uplassert
1		
3
1
2
/1
Brutt								
Avlyst								
Trukket					
4
3		

Sorø
22
3
1
3
2
3
1
9
1

Regatta		
Tunevannet
Kjørbo
UM/Ulvenreg. NM/Årungreg. RÅ langdist. U23./VM
Henley
Antall løp
35
82
29
5/27
6
1
1
Plassering
1.
15
24
5/7
0/11
1			
2.
7
14
7
2/5
2		
1
3.
8
17
5
0/2				
4.
5
7
1
0/3
2			
5.		
6		
1/3				
6.		
6
2
2/0
1			
Uplassert		
3				 1*		
Brutt			
1		
0/3				
Avlyst									
Trukket 		
4
2					
* nr. 10
Takk for 2013 sesongen, vi ser meget optimistisk på året som kommer. Om noen ønsker en enda mer detaljert oversikt over hver enkelt roers resultater kan en finne dette på www.roing.no
Bærum 14/1-2014
Ib West og Sigrid Gillebo
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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2013
346
109
72
59
31
20
18
20
13

MATERIALRAPPORT 2013
Dugnad søndag 20. oktober 2013.

Mange aktive ro-ungdommer vasket, polerte og smurte båtene. Foreldre utførte forefallende arbeid i henhold til
planen (liste). Reidar Mandt var ansvarlig for vask av garderober. Morten Brinck-Mortensen sørget for at følgebåter
med motorer fikk godt stell. Sistnevnte sørget også for innkjøp av olje, ”verktøy på boks”, og for båtvask
Båt nr
110
149
130
120
146
113
131
153
144
147
118
117
133
121
124
112
122
123
137
115
140

Navn
LUDVIK
LIZZIE
KNUT
SISSEL
ASBJØRN
INGER MARIE
JUTUL
SIGNE
TORE
LIS
KAREN
REIDAR
BINGO
FETTER`N
MADAM
PETTER
JENS
THOR
BÆRUMSÅTTERN
FREDRIK
OLE

Båtvask-Polering
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Skade- og reparasjonsjournal på routstyr 2013

Rigger, rense+smøre
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

ÅR
UKE
BÅT
SKADEOMFANG
2013
43
BINGO
Vingemutter til sleideskinne
2013
43
MADAM
Mangler 2 skruer
2013
43
FREDRIK
Mangler 1 skrue
2013
43
SISSEL
Løs bølgebryter baugside.
2013
43
SIGNE
Småe hull-hakk i skroget
2013
19
JENS
Mangler 1 sleide
2013
43
EGON
Sprekk i bølgebryter-baugside
2013
43
TYRVING
Hull i båten ?
2013
25
JUTUL
Skade (nesten hull) på skroget pga
			
nærkontakt med Jernholmen
				
				
2013
43
”HASLESCULLERE” Samtlige må etterses for
			
eventuelle skader
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Årer, rense og smøre
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

REPARASJON

DATO

Kjøpt ny

Ca U 25

Slipt ned, deretter
Sparklet GEL.
Våtslipt gelcoat, klar
for lakkering

Bærum Roklubbs årer per 31. desember 2013
SCULLER
Type årer
Antall par
+/- forrige år
TRE
21
MACON
16 par + 1
+ 1 par, +1
BIG BLADE
Concept
32 par (Båthall)
6 par (C2 hallen)
±0
3par		
BIG BLADE
Dreissigacker
1 par (C2-hallen)		
LANGE ÅRER
Type årer
MACON
BIG BLADE

Antall (stk)
8
23

+/- forrige år
±0
+4

Bemerkning
1 par for koneb.+ 1 par barnebåt

Private årer er inkludert i opptellingen.

Bemerkning
1 i verksted til reparasjon

Bærum Roklubbs materiell per 31. desember 2013
Treningsutstyr:
Ant. Arbeidsbåt ”Strykejernet”
1 stk
Concept 2 romaskin
13 stk Påhengsmotortralle
1 stk
Concept 2 Dynamic romaskin
1 stk Båtlåringskran, demont.
Ergometersykkel, Body Bike
2 stk Båtruller, oppblåsb. m/fotpumpe
2 stk
Ergometersykkel, Merida
2 stk Båtrulle, oppblåsbare
2 stk
1 i 60% ustand
Megafon, Wet Mega
1 stk
Multitreningsapparat
1 stk Megafon, SD-16S Clas O
1 stk
Stativ med 2 nedtrekk
1 stk Megafon, YMH-100PS
1 stk
Benkpressbenk
1 stk “Hodemegafoner”, horn
2 stk
Trekkapparat
1 stk Høytaleranlegg til åtter
1 stk
Tredemølle
1 stk Stroke coach, takttellere
2 stk
Stativ til knebøy-skivestenger
1 stk Taktklokke (trener)
1 stk
Stativ med faste skivestenger
1 stk Varmedress (trener)
3 stk
Stillbar treningsbenk
2 stk Taktklokke (båt)
1 stk
Treningsbenk
1 stk Redningsvester
23 stk
Gymnastikkasse
1 stk Partytelt til regatta.
2 stk
Terapimaster slyngapparat
1 stk Skjøteledning, jordet, 25 m
1 stk
Bredbåndslynger til Terapim.
2 stk Høytrykkspyler
1 stk
Luft balansepute til Terapim.
1 stk Elektrisk drill
1stk
Treningsmatter, m/veggoppheng 16 stk Elektrisk batteridrill
1 stk
Hjemmelaget krakk
1 stk Diverse håndverktøy
x stk
Forøvrig felles utstyr med BKK:
Luftkompressor
1 stk
Skivestenger, skiver, nedtrekks4-hjulstralle
1 stk
apparat, treningsbenker
Jekketralle
1 stk
benkpressbenk
Trillebår
1 stk
Gassgrill på hjul
1 stk
1 stk
Diverse utstyr og materiell:
Ant. Kullgrill, 1/2 tønne, dårlig stand
1 stk
Scullerstativ
2 stk Steroanlegg C-2 hall
Bukker, alu. sammenleggbare
11 stk Steroanlegg treningshall
1 stk
Bukker, stål, ikke sammenleggb. 37 stk Stereohøytalere treningshall
2 stk
Båttraller, 4-kantrør stål, (gamle) 7 stk Stablestoler m/stoffsete
29 stk
Båttraller, 4-kantrør stål, sidehjul 1 stk Stablestoler, formpresset finér
32 stk
Tralle, galvanisert Unistrut
1 stk Stablestoler m/rundt plastsete
19 stk
Båttilhenger Techau, (gml.)
1 stk Stablestoler m/sort plastsete
2 stk
Båttilhenger Techau, (ny 2011)
1 stk Stablestoler (hage) hvitt plast
8 stk
Båttilhenger til motorbåt
1 stk Campingstoler m/blåstripete puter 2 stk
Bil, Nissan Kingvan Kombi
1 stk Brannslukningsapparater
2 stk
Følgebåt, Buster S FI-BU, 15’
1 stk Hjertestarter, i skap
1 stk
Sun Buster m/15 hk Mercury
1 stk Stålskap, BxHxD=100x190x60 cm 1 stk
Motor, Suzuki DF 25, 4-takts
1 stk Stål skuffe arkiv, 4 skuffer
1 stk
Motor, Suzuki 2-takts,
1 stk Kjøle-/fryseskap
1 stk
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Regattautstyr:
Ant.
Forsterker m.mikrofon
1 stk
Høytalere
2 stk
Trakthøytaler
1 stk
CD-spiller
1 stk
Kommunikasjons radioer i koffert 3 sett
Bilbatteri, 12 v
2 stk
Bilhorn, (mål)
2 stk
Kamerastativ, stillbart
1 stk
Personvekt, digital
1 stk
Gummikabel, jordet,
til utebruk, 250 m
1 stk
200 m nettverkskabel
1 stk
Hitachi Deskstar server
1 stk
D-Link DNS backup
1 stk
Stoppeklokke
1 stk
Treskap, BxHxD=150x180x60 cm 1 stk
Regattabaneutstyr:
Banestrekk 500m
7 stk
Oppmerkingsbøyer
300 stk
Diverse moringer
x stk
Diverse sjakler, tauverk etc.
x stk
Vinsj, batteridrevet, liten
1 stk
Vinsj, batteridrevet, stor (4000 kg) 1 stk
Stativ til lineopptrekker
1 stk
Båtholderutliggere
6 stk
Båtnr.-skilt
x stk

Kontorutstyr etc.:

Overheadprojektor
Projeksjonsskjerm
Flipovertavle
Whitebord, kabinett
Whitebord-/korktavle
Kopimaskin A4, Sharp AL-1566
Laserprinter Brother HL-1270N
Laserprinter Brother HL-5350DN
Trådløs telefon
Telefaks (Fax 920)
Datamaskin iMac 20”
ISDN router

Ant.

1 stk
2 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Videospiller VHS
Projeksjonskanon
Videokamera
Lamineringsmaskin A3
Elektrisk stiftemaskin
Innbindingsapparat (ryggliming)
Vifteovn
Vannkoker
Kaffetrakter
Kabelrull m/4 uttak, 2,8 m
Kabelrull m/4 uttak, 6 m
Kabelrull m/4 uttak, 12 m
Kabelrull m/4 uttak, 18 m

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Fortsettes neste side med oversikt over klubbens båter. Båtenes stand er justert etter ny vurdering

Skade på brygger og landganger

En dag i uke 49 2013 var det et usedvanlig kraftig uvær i Sandviksbukta: Stormflo (vannet skyllet inn over båtplassen) og kraftig sydvestlig vind gjorde at bryggene ble skjøvet inn under landgangene i ca 45 graders vinkel.
1. nyttårsdag 2014 undersøkte vi fra båt tilstanden til moringene:
-Søndre Brygge
Moringene er ikke ødelagt. Brygga har dradd sydvestlig moring etter seg.Tror ikke den andre moringen (nordlig
retning) har flyttet seg.
Treplattingen på brygga (trykkimprignert terassebord) er blitt skjøvet 1,5 m utover ytterkanten på brygga. ”Overhenget” har blitt brukket tvert av, av bølger og is, og seilt seilt av gårde.
Landgangens stålramme hviler uskadet på bunnen, og landgangens trevirke (2”x4” trykkimprignert plank) ble
slepet inn på båtplassen med HCS’s bil.
-Nordre Brygge
Soknet etter sydvestlig moring og fikk fatt i noe, men klarte ikke å hale det opp. På grunn av grumset vann, var det
heller ikke noe å se. Ikke undersøkt den andre moringen (nordlig retning) og heller ikke tredje moring, som ligger i
retningen øst-nordøst.
Treplattingen på brygga (trykkimprignert terassebord) er blitt betydelig skadet.
Landgangen er ikke skadet. Den er heist opp ved hjelp av BRs berømte ”landgangsheisesystem”, slik at brygga
flyter fritt under landgangen.
Landgangens rampe ( den ruglete galvaniserte stålplata som er festet i landgangen) ligger på havs-bunnen.
Konklusjon
Vi må regne med mange timer dugnadsinnsats for å få bryggene/landgangene på plass. Må også kalkulere med ca.
15.000,- kr for innkjøp av trykkimprigmert trevirke.Tror ikke vi skal kjøpe ny moring. Vi har en liggende i flomålet, og mener vi skal finne tauet ved hjelp av sokning.
6. februar 2014
Alv B. Heitmann
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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, styremedl., sekretær, rosjef trener, viseformann, 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

																 BRs Utmerkelsestegn og Hederstegn, 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

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

141

142

143

144

145

146

147

2+ toer innrigger, tur

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

2x dobbeltsculler

1x singlesculler 60 kg

1x singlesculler 60 kg

1x singlesculler 60 kg

4x/4- firer, lettvekt

Lizzie

Ingolf

Alv

Randi

1x singlesculler 70 kg 149

2x dobbeltsc.75-80 kg 150

1x singlesculler 85 kg 151

152

153

154
Kalvøya
R = Regatta

1x instruksjonsbåt

1x instruksjonsbåt

4x/4- firer 95 kg
* Kategorier:

Signe M.L.

Hilde

1x singlesculler 80 kg 148

Lis

Asbjørn

Leif

Tore

Philip

Skauer’n

Margrethe

Filippi

Filippi

Starline

Starline

Filippi

Filippi

Filippi

«Kina»

Filippi

Empacher

Grejsdalen

2011

2010

2010

2010

2009

2007

2007

22006

2005

2004

2004

2013
Filippi
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, roskole,instruktør, ildsjel, BR Utmerkelses- og Hederst. NR Gullm.

Asbjørn Løken, mangeårig trener, BRs Hederstegn, NR Hederstegn, NR Gullmerke

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

Tore Gulli, tidl. aktiv, NM-vinner, trener, formann, revisor, fondsbest., BRs Utmerkelses- og Hederstegn

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

Skogerholmen (rett syd for Langåra)

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

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

2013
Topp Regatta
Kalvøya,øya hvor vi har vårt tilholdssted
M = Mosjon S = Roskole T = Tur

2012

2011			2012

2011

2010

2010

2010

2009

2004

2007

2003

2005

2004

2004

														 fung. formann, Æresmedlem

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 2013

Sesongen 2013 startet med så fint vær på 1. mai-åpningen at vi allerede denne dagen var i gang med første rotur,
dvs. Alv hadde selvfølgelig ikke kunnet vente. Vi måtte komme i gang, fordi vi i Kr. Himmelfartshelgen 9.-11.
mai skulle til Lübeck og ro sammen med 60 +-gruppen fra NSR. Denne turen var det Marianne Lundh som hadde
arrangert for oss. Fra Bærum var det Alv Heitmann, Raida og Knut Ødegaard, Svein Nilsen og Lis Schjøtt som
deltok, sammen med Jorun Heitmann, som var landturist. Turen startet på Kielbåten med en bedre middag og flere
fikk rørt dansefoten.
Noen ble innlosjert på et lite, men veldig hyggelig Hotell Alte Stadtmauer, mens andre bodde på Hotel Kaiserhof.
Vi lånte ¾ firere og en toer i Lübecker Frauen Ruder Gesellschaft/Lübecker Ruder-Gesellschaft. Første dagen rodde
vi 18 km rundt bykjernen på diverse kanaler. Neste dag rodde vi til Travemünde, 26 km, og siste dagen snuste vi
på Østersjøen før vi snudde og rodde tilbake til roklubben hvor vi hadde lånt båtene. Været var fint alle dagene, og
som sedvanlig var det veldig hyggelig med denne gjengen.
Alv og Lis hadde (også i år) planer om å ro over 1000 km i løpet av sesongen, så vi tok oss noen turer rundt i
Vestfjorden for å komme godt i gang.
Norges Roforbunds Pinsetur 18.–20. mai var nesten en kopi av turen vi hadde i 2012, med start fra Bestumkilen
Roklubb for noen, og resten ble med fra Bærum Roklubb. Det var 15 roere, fra Nidaros Roklubb, NSR, Christiania
og Bærum (Alv og Lis). Vi startet lørdag morgen og rodde til Skogsborg, hvor vi innlosjerte oss i hytter, spiste god
middag og koste oss i det fine været. Søndagen rodde vi til Drøbak, kjøpte is og rodde nordpå til Håøybukta, hvor
den medbrakte lunsjen ble fortært. Her opplevde vi virkelig dragsuget som kommer etter Kielbåtens passering og
som gjentar seg utallige ganger. Denne kvelden ble det Pizza i Sætre. Søndagen var det bare å komme seg tilbake
til det vante rofarvann i Vestfjorden.
26. mai var det Rosportens dag, hvor vi fra Bærum tradisjonen tro rodde ut i fjorden og møtte roerne fra Osloklubbene, for deretter å gå i land på Solodden. Her ble det pølser, brus, kaffe og kake og en vennskapelig dyst klubbene imellom. Også i år vant vi en oppblåsbar båtrull som er god å ha til våre landganger på diverse øyer i fjorden.
Det ble også trukket lodd om premien i vinterens 8er-Grand Prix. Concept2-romaskinen ble vunnet av Ormsund
Roklub, mens vi måtte tenke tilbake og glede oss over at Tore Gulli hadde pisket de gråsprengte gutter gjennom
flere økter i vinterens løp.
Lørdags- eller søndagstur til Kråkholmen ved Bjerkøya er et fast innslag i våre roturer, og vi har også i år besøkt
Bestumkilen Roklubb, hvor vi fikk deilig kaffe. På vei hjem måtte vi inn i Snarøykilen for å få med oss Roorienteringsposten der. Oslofjordmuseet i Vollen besøkte vi på en fin rotur, og så til vår konebåt Danmark som ligger der.
16.–22. juni deltok Lis på FISA turen i Irland. Det var så mange som ønsket å delta at det for første gangen også
var en sykkelgruppe, som fulgte oss på land. Vi rodde på River Shannon i 18 ¾-firere. Turen startet i Athlone og vi
rodde sørover på elven og på en kanal, som løper parallelt med elven. Underveis passerte vi gjennom flere sluser,
og vi besøkte flere historiske steder, slott og parker. Vi besøkte også Neptune Rowing Club Dublin. Tor Nilsen
trente en gang en toer fra denne klubben og det var hyggelig å se bilder av de gutter, som senere ble verdensmestre.
Terrenget rundt der vi rodde kunne minne om vannene rundt Silkeborg med Himmelbjerget i horisonten, men her
var det i tillegg flotte hester, som gjorde veddeløps oppvisninger for oss.
Målet var å komme til Limerick den siste dagen, men på grunn av været og kanskje også pga. dårlig flyteevne på
enkelte båter måtte roturen avsluttes dagen før. Det blåste opp og regnet da vi skulle krysse en innsjø, og flere båter
fikk problemer, noen søkte land, andre båter sank, og det ble en temmelig dramatisk redningsaksjon før alle var reddet i land og kommet tilbake til hotellet. Jeg var heldig å være i en av to båter som klarte å komme først til målet,
men under veis tenkte jeg på hvor enkelt dette hadde vært hvis vi hadde hatt våre 2-åres innriggere her! Turen ble
på 195 km.
Helgen 28.–30. juni fikk jeg besøk av rovenner fra Australia, Danmark, Tyskland, Nederland, Sveits, Spania og
Portugal. Alle var innlosjert på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika. Vi startet roturen fra Bestumkilen Roklubb, hvor
vi fikk låne 4-åres innriggere, og rodde til Solodden. På ettermiddagen ble det til en tur rundt om Nesøya. Lørdagen rodde vi over til Ormsund Roklubb og var heldige å komme inn i varmen etter en litt tøff tur i regn og vind.
Deretter rodde vi inn til Operahuset og videre til Kongen (CR), hvor vi spiste vår medbrakte mat og lagde oss god
varm te og kaffe. På søndagen etter en rundtur om Brønnøya og Gåsøya ble vi invitert til å besøke Kjersti og Einar
Storm på deres hytte på Nesøya. Vi fikk kaffe og hjemmebakt kake, som det ble satt stor pris på. Deretter var det å
ro tilbake og rengjøre båtene i Bestumkilen. Det ble 86 km totalt denne helgen.
13. juli tok Alv årene fatt og rodde alene til innerst i Bunnefjorden, hvor han overnattet i telt. Det ble en tur på
51,5 km, en pen tur alene i en trimmer!
21.–26. juli gikk min drømmetur endelig i oppfyllelse. Jeg var så heldig å få ro fra Oslo til Arendal i båt, sammen
med Stein Mørk og Kjersti Elvestad fra CR. De to har rodd turen flere ganger, og Stein er en av få som har rodd fra
København og hjem til Oslo i egen 2-åres innrigger. På denne turen fikk jeg all den solen som var mangelvare på de
andre turene. Det var heller ikke noe vind å snakke om på denne turen. Vi startet fra Kongen med et lass av mat og
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utstyr. Helt utrolig hva som kan pakkes ned i denne båten! Første stopp var på Villa Malla hvor vi (jentene) fikk vår
etterlengtede kaffe, som ble fortært sammen med is under palmene.
Vi rodde videre til øya Mølen, som ligger hvor Drammensfjorden møter Oslofjorden. Her ble første overnatting
i det medbrakte teltet. Middagen ble inntatt og solnedgangen over en blank vannflate var bare herlig. Lite viste vi
at det skulle blåse opp en time over midnatt, og da jeg våknet så jeg for meg at bikinien blåste fra sin tørkeplass i
rosenbusken ut i fjorden og lå der og duppet, men Stein hadde våknet litt før meg og rasket alle klessplagg med seg
inn i teltet.
Neste dag gikk ferden til Horten Roklubb for vannpåfylling. Vi rodde kanalen og ut forbi Slagentangen, gjennom
Årøysund og til Veierland. Her overnattet vi på Vakersholmen. Neste dag skulle vi runde Tønsberg Tønne, men før
det var vi i land ved Tallakshavn og innom en herlig bukt hvor vi igjen fikk vannpåfyll, hos noen hyggelige hyttefolk. Etter å ha passert Sandefjord og ikke kollidert med Strømstadfergen, gikk ferden til Svenner Fyr, som for
meg var en fantastisk opplevelse å komme roende inn til. Utrolig vakkert å ro mellom de store svabergene og inn i
bukter og viker. Vi måtte også gå i land og besiktige fyret, bade og koke kaffe. Deretter rodde vi til Stavern, hvor vi
slo leir på stranden og gikk opp i byen, fikk en god fiskemiddag, og tilbake til båten og teltet.
Dagen etter besøkte vi enda et par steder, som fra før bare var stedsnavne for meg. Vi rastet i Nevlunghavn, og
rodde sammen med et par seler som fulgte oss, ut til Jomfruland. Her det ble god pizza og et par kalde øl i solen.
Videre gikk turen til Berø rett utenfor Kragerø. Her ble det leir. Neste morgen rodde vi inn til Kragerø hvor Steins
tålmodighet igjen kom på prøve, fordi flertallet var to jenter som hadde lyst på litt shopping. Men vi måtte jo
videre, og turen gjennom Lyngørsund var også en opplevelse. Stein har på alle sine turer her klart å gå på en stein
som ligger midt i kanalen ut av sundet, men denne gangen unngikk vi dette, til stor glede for alle. Da dukket neste
utfordring opp, nemlig å finne et passe sted til overnatting.
Før vi kom så langt ble vi stoppet av en dame fra et selskap på bryggekanten ved noen hytter. Vi måtte jo være
tørste, og ble budt på både øl og vin i båten. Og i samtalen om hvor det kunne være bra for oss å gå i land for natten, ble vi presentert for en kar, som viste seg å være en studiekamerat av Kjersti. Han fortalte om en flott sandstrand på Mæholmen, som måtte passe perfekt for oss. Det som han imidlertid ikke nevnte var skjæret som gjorde
det umulig for oss å få båten inn på stranden, men båten ble lagt på svai. Vi fikk vår svømmetur, middag, og sov
godt også denne natten.
Siste etappe inn mot Arendal var noen av oss igjen litt kaffetørste. Vi fant et morsomt sted: Staubo Kultursenter,
hvor vi fikk kjøpt kaffe, vafler og kunst. Ja, jeg kjøpte et flott maleri, som er et godt minne fra denne roturen langs
en fantastisk kyst. Kunstneren sørget for at en Bærumsmann tok bildet med seg, så jeg slapp å ha det i båten. Det
henger nå i leiligheten i Rolfsbukta.
Glemte jeg å si at vi også var innom Risør og hilste på en roervenn og spiste gode fiskekaker? Og glemte jeg også
å si at neste dag kjørte vi til Risør for å ro Barmen rundt? Og på kvelden spiste vi tradisjonen tro reker på brygga til
Arendal Roklubb.
262 km pluss 20 rundt Barmen og 16,5 på søndagsturen fra roklubben i Arendal.
De 1000 km var for meg veldig nær nå og sesongen var slett ikke slutt ennå.
Den fine sommeren innbød til flere herlige turer rundt i vårt deilige farvann, og vi fikk også besøk av tre trøndere
første helg i september. De viste å sette pris på de fine romuligheter vi har.
Årets siste langtur ble lagt langt sydpå, nemlig i Kroatia i slutten av september. Her var det Alv, Raida og Knut,
Marianne og Jens (NSR) og undertegnede, som reiste sammen med vår faste landkrabbe Jorun, til øya Krk. Vi
hadde leid to 2-åres innriggere av en danske, og bodde på Villa Isabella, et veldig hyggelig pensjonat i Omisalj.
Derfra tok vi dagsturer på 2-3 mil til fine naturstrender eller små koselige byer, hvor vi badet og spiste lunsj. Vi tok
fri for roingen en dag og dro på sightseeing rundt på hele Krk med vår ”faste” taxisjåfør. 125 km ble det til totalt i
dette koselige farvann med krystallklart vann.
Fordi Raida manglet et par km for å få gullmerket benyttet vi 2. oktober til en fin høsttur rundt diverse øyer. En
god avslutning på en deilig sommer med mange gode minner.
17 roere hadde i år registrert sine rodde km i ”den blå permen”, men da de fleste hadde under 200 km nevner jeg
bare de fire som tok Norges Roforbunds distansemerker, med følgende antall km:
Alv Heitmann
761,8 gullmerke og Isfjell (for mer en 10 ganger gullmerke)
Knut Ødegaard
309,0 gullmerke og Isfjell
Raida Ødegaard
303,0 gullmerke
Lis Schjøtt
1156,0 gullmerke, Isfjell og sølvåre (for mer enn 1000 km)
Håper at vi kan inspirere flere til å bli med eller gjøre sine egne turer i 2014.
Takk til Tore Gulli, som er innpisker på vinterens trening på tirsdager.
Lis Schjøtt
Tur og mosjons ansvarlig
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ÅRSRAPPORT 2013 - UNG DOMS- OG REKRUTTERINGS-UTVALGET (URU)
Utvalget har for 2013 bestått av Mia/Kjetil Bergmann, Sigmund Bragstad og Terry Hamilton (valgt av generalforsamlingen) og Marte Krogsrud (trener).
Møter 2013
Utvalget har hatt 2 formelle møter med referat og i tillegg fortløpende møter og konsultasjoner ved samlinger og
konkurranser.
Prioriterte aktiviteter
Utvalget har fokusert på rekruttering, støtte og forbedre det sosiale miljøet (samholdet) blant medlemmene i klubben, særlig de unge, og å støtte trenerne i forbindelse med avvikling av regattaer.
Rekruttering
Roskole har vært den viktigste rekrutteringsarenaen, og klubben har avholdt to roskoler. Et intensivt helgekurs
3.5–5.5. og senere et “uoffisielt” kurs på høsten. URU’s bidrag har vært å sørge for forpleining og å skaffe frivillige
voksne til å bistå de frivillige instruktørene.
Klubben har registrert flere nye roere i 2013
Sosiale miljø - Onsdagssamlinger
URUs største satsing har vært å etablere en ren sosial samling rundt servering av kveldsmat med kake eller annet
godt etter trening hver onsdag. Som en del av arrangementet har man jevnlig hatt inne foredragsholdere som har
dekket tema av interesse for unge roere, for eksempel Tore Gulli, Ole Nafstad, Hilde Gudem, Are Strandli, Halvor
West og Marte Krogsrud.
Avviklingen av serveringen, med innkjøp og oppdekking, har gått på rundgang blant foreldrene og har vært en
stor suksess med god oppslutning fra roerne. Opplegget er populært og videreføres for 2014.
Sesongavslutning og andre arrangement
URU har, sammen med frivillige foreldre, vært med å arrangere Sesongavslutning og ordnet en passende takk til
trenerne for innsatsen i 2013.
Utvalget var også med på å arrangere den tradisjonelle Julegrøten 18.12 og Roswingen.
Den årlige sommerleiren på Solodden for nye og gamle unge roere ble holdt 12.8–16.8 med god deltagelse.
URU bidro til forpleiningen.
Årets ungdomsutøver
Sammen med trenerne utpeker URU “Årets ungdomsutøver” og for 2013 ble denne anerkjennelsen delt mellom
Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge.
Bistå/avlaste trenerne under rostevner
For at roere og trenere bedre skal kunne konsentrere seg om det sportslige før løpene ville man forsøke å få en
mer organisert foreldrebistand på regattaene, med slikt som å hjelpe med å bære båter (for de minste), årer, flytte
sko m.m. Dette har vært nokså tilfeldig fra regatta til regatta i 2013, og URU sammen med trenerne skal se på
hvordan dette kan løses bedre for 2014-sesongen.
Aktiviteter i 2014
Rekruttering er det viktigste satsingsområdet og det er planlagt en roskole over 4 uker à 2 samlinger. Sammen
med trenerne og andre ressurser i klubben er planen at det nye URU også skal arbeide frem andre tiltak i 2014 for å
rekruttere flere roere til klubben.
Sigmund Bragstad

Terry Hammilton

Mia S. Bergmann

SKIKOMITEENS RAPPORT
Rolangrennet februar 2013
Bærums mest trofaste deltager (hvert år fra 2004) kunne ikke delta pga generatorskifte 2 dager før. Når heller ikke
klubbens raskeste skiløper i 2012 (Rasmus Bugge) hadde anledning å delta, var det ingen som representerte BR i
Rolangrennet.
NSR deltok med 13 personer, CR-11, Ormsund-11 og Sandefjord med 1 person.
Men neste år -2014- bør og skal vi delta med en fyldig skigruppe, slik at vi også får markert klubben på vinterlige
aktiviteter.
7. februar 2014
Alv Heitmann
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Rapport Årerennet 2013
Startsted/tid: Jordbru rundløype, lørdag 9. mars, kl 11.00.
Vinterværet i januar-februar var perfekt for skiløping – kuldegrader og blåføre. Men på den store dagen begynte
snøvær som vedvarte under rennaviklingen. 6-7 blå, og ferske snøkrystaller betyr trått føre.
Hele 14 personer møtte opp, hvorav 13 deltok i konkuransen. Mor til Victor Dammann tok på seg den viktige
oppgaven med å notere tiden på hardtarbeidene løpere.
Jorbru skiarena egner seg meget godt til å kjøre Årerennet. Alle deltakere utbrøt ”dette var moro, dette må vi
fortsette med i fremtiden”
Så kjære roere og rovenner, gled dere til årerennet 2014.
Alv Heitmann

REGATTAKOMITEENS RAPPORT 2013
Ved regattaarrangørmøtet på Idrettens Hus, Ullevål Stadion 16. mars møtte Ib West og Knut Ødegaard. Her ble
det bl.a. vedtatt å beholde startkontingentene som for 2012. Det ble en ny gjennomgang av påmeldingssystemet
SportsAdmin. Det var ikke kommet noen forbedringer fra fjoråret. Geir Foss hadde forfattet en betenkning til
systemet, hvor han foreslo enkelte forbedringer og endringer. Dette ble presentert for forsamlingen, og tatt imot
av Arrangemetsutvalget til etterretning. I 2013-sesongen hadde det ikke resultert i forbedringer. Men på regattaarrangørmøtet på Gardermoen 22. november, hvor Lis Schjøtt og Knut Ødegaard deltok, ble det opplyst at det var
arbeide på gang med å få ordnet lisensproblematikken. Det skal da kunne meldes på med roerens lisensnummer, og
en rekke opplysninger vil da fylles ut automatisk.
Geir Foss hadde i år overtatt hele prosedyren med mottak av påmeldinger, og utsendelse av Excel-filene med
trekningsliste i versjon A og versjon B, samt arbeidsdokumentet, versjon C. Alt til rett tid. Til tross for innskjerpelser under fjorårets regatta, og påminnelser før påmeldingsfristens utløp var det klubber som ikke klarte å melde på i
tide. Og som kom med ufullstendige påmeldinger, og doble påmeldinger. Noe som påførte oss en god del unødvendig ekstraarbeide.
Også i år er det gjort forbedringer og tillegg til resultatsystemet. Geir har sammen med Morten Andersen tilrettelagt for direkte utsendelse av løpsresultatene på nettet, slik at de fortløpende kan lastes ned på mobiltelefon, nettbrett eller PC.
Speakertjenesten fungerer meget godt, og også i år fikk vi låne Ib Wests store forsterkeranlegg.
Fortsatt må vi leie startbrygger av Telebryggen. Det ble noe dyrere i år, da utstillingen Båter i Sjøen var flyttet til
Oslo, og Telebryggen måtte kjøre ens ærend til oss. Prisen ble derfor høyere, samtidig som det kun gikk 12 bryggeelementer på lasset, mot de 14 vi tidligere har leid. Vi måtte derfor bruke båt til innretterfunksjonen. Båten måtte
forhales frem og tilbake avhengig av hvilke båttyper som skulle startes. Vi arrangerer også Kretsmesterskapet for
Oslo Rokrets, og har fått et bidrag på totalt kr 10 000,- derfra.
Vi måtte i år supplere premiebeholdningen med både store og små skuteglass, og medaljer til de yngre klassene.
Skuteglassene er en meget populær premie blant de eldre deltakerne, mens de aller yngste nok synes det er stas å få
en medalje i bånd hengt rundt halsen.
Det er et tilbakevendende problemer å få nok båtholdere. Også denne gangen ble det litt for mye ad hoc-opptredener, og shanghaiing av personer i siste liten. Foruten den faste staben av funksjonærer har flere av de yngres
foreldre vært med på å hjelpe til med arrangementet. Kafeen vår blir stadig berømmet. Så igjen stor takk til de
driftige damene, med Mia Svorkmo Bergmann, Randi West, Heide Tjøm og Raida Ødegaard i spissen. Og takk til
alle som bakte kaker. All mulig takk til alle som hjalp til, på alle områder, på land for øvrig og på sjøen! Stor takk
også til Heide Tjøms mann, Christian, som serverte oss nydelig hjemmelaget chilensk gryterett med mais og søtpotet som dugnadsmat etter at regattaen var over søndag ettermiddag. Ungdommene må heller ikke glemmes. Også
denne gangen var de villige og arbeidlystne, både før, under og etter regattaen.
Nok en gang hadde vi bra vær. Lite vind og litt vekslende skydekke. Og som alltid gjennomførte vi et på alle
måter vellykket arrangement. Enda en positiv dommerrapport dokumenterer det.
Det deltok 12 klubber. 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.
For regattakomiteen
Knut Ødegaard
regattakoordinator
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Statistikk deltakelse i Kjørbosprinten siste 10 år							

2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Påmeldte klubber
10
11
11
11
11
12
15
13
Påmeldte lag lørdag
94
138
131
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130
140
161
Påmeldte lag søndag
94
165
117
147
151
152
156
154
Startende lag lørdag
82
126
121
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117
134
149
Startende lag søndag
76
142
102
138
144
143
143
118
Antall roere lørdag									268
Antall roere søndag									249
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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
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ole Nafstad
Lizzie Schjøtt
Tom Johansen
Petter Høgli
Tore Gulli
John Rune Selvik
Svein Nielsen

sittende 3. året
sittende 3. året
sittende 2. året
sittende 2. året
sittende 2. året
gjv. 1. året
gjv. 1. året

Rådet har hatt ett møte med styret vedr. disponering av midler fra Båtfondet.
INNKOMNE FORSLAG
Det er ikke mottatt forslag fra medlemmene innen den lovbestemte fristen.
Se nedenfor vedrørende forslag fra styret.

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,-.
STYRETS FORSLAG TIL ØKNING AV KONTINGENTSATSENE FOR 2014:
Ordinær kontingent (grunnkontingent) økes til kr 350,-.
Aktivitetskontingenten økes til kr 1 350,-.
Aktivitetskontingent, familie økes til kr 850,-. (= grunnkont. 350,- + 50% av aktivitetstilskuddet = + 500,-).
Medlemskap etter gjennomført og betalt roskole gir 50% redusert aktivitetskontingent.

RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2013
Det har ikke lykkes styret å få ferdig regnskapet til generalforsamlingen.Vi arbeider iherdig med få dette sluttført,
for så å framlegge revidert regnskap for en ekstraordinær generalforsamling snarest mulig.
Vi beklager dette.
For styret
Hans Christian Skalleberg
Formann
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