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BÆRUM ROKLUBB GENERALFORSAMLING 2016 

KL. 19.00 DAGSORDEN I HENHOLD TIL KLUBBENS LOVER: 

(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 

10. Valg 

11. 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. 
 
 

 
Kalvøya, 24. februar 2016 

 
VEL MØTT 

Hilsen Styret 
 
 
 
http:// www.baerum-roklubb.no 
E-post: kontakt@baerum-roklubb.no 
Organisasjonsnr.: 983 811 043 
Bank: 1627 05 12112  



BÆRUM ROKLUBBS ÅRSBERETNING 1.1. 2015 - 31.12. 2015 
 
Styrets beretning 
 
Styret valgt på generalforsamlingen 5. mars 2015 har bestått av: 
 
Formann:  Tore Gulli 
Viseformann:   Anders Hovde (ble senere rosjef og viseformann forble ubesatt) 
Sekretær:   Heide Tjøm 
Kasserer:  Geir Foss 
Rosjef:   Ib West (Ib trakk seg fra vervet, Anders tok over som rosjef i mai) 
Materialforvalter:  Alv B. Heitmann 
Styremedlem:  Lis Schjøtt 
Styremedlem:  Reidar Mandt 
Varamedlem:   Bente Dingen 
Ungdomsrep.:  Andreas Erichsen Berge 
 
Driftsstyret for Båtsportens Hus: (Oppnevnt  av styret etter gen. forsamlingen):   
   Tore Gulli / Elisabeth Sørenssen 
 
Medlemmer: 
 
Per 31.12. 2015 hadde klubben 177 medlemmer  
Æresmedlemmer:   2 (Ole Nafstad og Knut Ødegaard) 
Livsvarige:    4 
Aktivitetsmedlemmer.: 
- Voksne:   63 (17 kvinner og 46 menn) 
- Ungdom (u 18 år)  24 (6 jenter og 18 gutter)  
Ordinære medl.:   83 (31 kvinner og 52 menn) 
Utmeldt:    20  
Nye i 2015:    5 kvinner / 9 menn 
Medlemmer som er gått bort: 0 
 
Utmerkelser:  
 
Faksimile fra Norges Roforbunds nettside:  
 
Under Tinglunsjen ble en glad og overrasket UTore GulliU (Bærum) tildelt Norges Roforbunds 
høyeste utmerkelse, Gullmedaljen. Han har vært nasjonal og internasjonal dommer i en 
mannsalder, i tillegg til mange verv både på klubb- og forbundsnivå. 
 
Årets ungdomsutøver: UKlara MoeneU. 

Klara er en utøver som alltid stiller opp for andre. Hun satset hardt for å kvalifisere seg til 
Baltic Cup i 2- sammen med en roer fra NSR. Hun lykkes ikke i å nå det målet. Likevel har vi 
sjelden sett en utøver som fortjener tittelen bedre. Hun har alltid oppmuntrende ord til de hun 
trener og konkurrer med, hun stiller alltid opp og hun hjelper frem yngre utøvere på trening. 
Så selv om hun ikke lykkes med å nå de sportslige målene denne sesongen er hun en viktig 
utøver for Bærum Roklubb. 
 

 



 

Rosjefens pokal: 

Rosjefens pokal gikk i 2015 til to roere som er gode forbilder for våre yngre utøvere og som 
representerer klubben utad på en god måte. 
UHalvor West og Andreas Erichsen BergeU har begge representert Norge i en rekke regattaer 
denne sesongen. Halvor trener for det meste sammen med U23 gruppa på Årungen, men 
legger når tiden tillater det turen til Kalvøya for å trene med klubben. Han har lykkes i å nå et 
høyt nasjonalt nivå og er en stor inspirasjon for unge roere i Bærum. 
Andreas har vist en solid fremgang i år, både fysisk og teknisk. Har er en av landets beste 
juniorer og er flink til å få med seg de andre i klubben på trening med høy kvalitet. Andreas 
har ledet en trening i uka gjennom høst og vintersesongen og er ungdomsrepresentant i 
styret. 
 
Årets Ildsjel: UMarte Krogsrud Uble blant topp 3 i Akershus.  
Faksimile fra Norges Roforbunds nettside: 
 
43TMarte har gjennom mange år vært med å bygge opp hyggelige sosiale tradisjoner og har 
samtidig hatt stor fokus på det sportslige. Hun har vært vår hovedtrener i tre sesonger og 
klubben har i denne perioden fått en stadig større juniorgruppe. De gode resultatene i Norges 
Cup viser en god bredde og flott fokus på lagbåter, i både jente- og gutteklasser. Marte har i 
perioden gjennomført og arrangert flere samlinger i klubben og andre steder både i inn- og 
utland. Og hun har også tatt etterutdanning samtidig med trenerjobb og studier. 
 
 
Møter/Arrangementer: 
 
Styret har i løpet av året gjennomført  12 styremøter og vært representert i følgende: 
 
Oslo Rokrets Ting:   Hans Christian Skalleberg 
Årsmøte i Bærum Idrettsråd (BIR),  Heide Tjøm 
Møter Oslo Kraftsenter:  Anders Hovde 
Bærum Idrettsråd Høstseminar: Bente Dingen / Tore Gulli 
Norges Roforbunds Ting:  Tore Gulli, Sigrid Gillebo, Heide Tjøm og Lis Schjøtt  
 
Styret har også arrangert tre dugnader og ett foreldre/utøvermøte, samt deltatt i møter / 
samlinger med de aktive. 
 
Utvalg: 

NR Trenerforum:  Marte Krogsrud  
NR Spesialtrenerforum:  Marte Krogsrud  
NR regattaarrangørmøte:  Ingen fra BR hadde anledning til å delta 
 

Aktives representasjon/samlinger etc.: 
 
Se  oppsummering nedenfor samt rosjefens rapport. 
 

Egne arrangementer: 
Generalforsamling i mars. 
Vårdugnader i april, og høstdugnad i oktober. 
Sesongåpning 1. mai, med dåp av 4 nye båter 
Roskoler vår, sommer og høst. 
Sankthans-feiring på klubben. 
Ungdomsleir i august. 



Kjørbosprinten 21.- 22. august. 
Klubbmesterskap 
Sesongavslutning 

 
FORHOLD UTAD: Klubben har vært representert i en rekke utvalg og komiteer: 
 
Norges Roforbund: 
 Styremedlem, ansvarlig Anlegg og Arrangement: Sigrid Gillebo 

Dommerutvalget, medlem Tore Gulli  
Kongepokalkomiteen, tingvalgt leder  Lis Schjøtt,  medlem Tore Gulli. 
Ankekomiteen: medlem Tore Gulli 
Valgkomiteen, medlem Lis Schjøtt 
 

NR-kontakt: 
Trenerkontakt: Anders Hovde 
Utdanningskontakt:  Lis Schjøtt 
Tur- og trimansvarlig kontakt: Lis Schjøtt 
Kvinnekontakt: Lis Schjøtt 
 

Oslo Kraftsenter: 
Styremedlem: Anders Hovde 

 
Oslo Rokrets: 

Styremedlem: Lis Schjøtt 
Revisor varamann: Tore Gulli 

Rosportens Venner: 
Formann: Lis Schjøtt 
Sekretær: Knut Ødegaard 

 
FISA: 

Thor Nilsen: honorær medlem for FISAs Competitive Rowing Commission og 
dessuten ansatt som utviklingsdirektør 
Tore Gulli: dommer i  FISA Masters i Hazewinkel, og i USA 

 
Bærum Idrettsråd: 

Revisor Tore Gulli 

Generelt: 

Ordinær generalforsamling ble avholdt torsdag 5. Mars 2015, med 25 medlemmer tilstede.  
Generalforsamlingen  var en milepæl i klubbens historie, formann Hans Christian Skalleberg 
gikk av etter 11 års stor innsats; og  Knut Ødegaard gikk av som kasserer etter 50  (!) år i 
ulike tillitsverv i klubben. Heldigvis har begge to sagt seg villige til å fortsette å hjelpe 
klubben på ulike måter; noe som blir satt stor pris på - deres kompetanse og erfaring er ikke 
lett å erstatte.    

 
Relativt kort tid etter at det nye styret hadde konstituert seg trakk valgt rosjef Ib West seg fra 
sitt verv. Styret valgte da å la viseformann Anders Hovde  overta rosjef-oppgaven, og 
posisjonen som viseformann ble stående vakant i hele valgperioden. Med stor innsats og 
fleksibilitet fra alle valgte representanter har arbeidet til beste for klubben gått greit i gjennom 
hele året. Det lykkes også i løpet av året å besette posisjoner i routvalget, til valgkomiteen 
og  som revisor.  

  



Sesongåpningen 1. mai ble igjen et fint arrangement med et stort antall fremmøtte 
medlemmer. Åpningstalen ble holdt av BKKs formann, Svend Nicolaysen.  
Etter det seremonielle med flaggheising og nasjonalsang var det  dåp av fire nye båter: to 
singlescullere og to dobbeltscullere. De to førstnevnte ble døpt hhv «Ib» og «Eliza» etter 
tidligere rosjef og ildsjel Ib West, og Elisabeth Sørenssen, tidligere aktiv og mangeårig og 
fortsatt kasserer for Båtsportens Hus. Dobbeltscullerene fikk navnene «Sigrid G» og 
«Gjensidig» , etter hhv Sigrid Gillebo,  tidligere aktiv, ildsjel og  styremedlem i BR og NR; og 
Gjensidigestiftelsen. Denne stiftelsen tildelte oss betydelige midler som sammen med like 
flotte gaver fra Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenfondet gjorde klubben i stand til å 
investere i nye båter. Etter båtdåpen var det som sedvanlig god samling, stemning og 
utlodning i klubbrommet. 
 

 
  Fra sesongåpningen med båtdåp 
 

Gjennom året har det vært et godt og tillitsfullt samarbeide mellom roklubben og 
kajakklubben; i tillegg til sesongåpningen også om driften av Båtsportens Hus og – for første 
gang i klubbenes historie et samarbeide om å avvikle regattaer. BKK brukte roklubbens 
baneanlegg og øvrig ekspertise fra Kjørboregattaen til selv å arrangere Norgescup og NM i 
langdistanse i banene. Vi hadde et godt samarbeide om utsetting, drift og rydding av 
banene. På grunn av utfyllingsarbeider på Kadettangen var tilgjengelig vannareal mye 
mindre enn vanlig, og etter søknad til Bærum kommune fikk vi også sperret for båttrafikk 
under Kalvøyabroen under og mellom arrangementene, noe som bedret sikkerheten for, og 
avviklingen av regattaene betydelig.  Se forøvrig Regattakoordinators rapport. 

 
  

Idrettslig aktivitet 
 

Noe av det som etterstrebes i Bærum Roklubb er at gutter og jenter, menn og kvinner kan 
trene og drive annen sportslig  og sosial aktivitet  sammen. Dette styrker miljøet på alle 
alderstrinn, og reduserer frafall i utsatte aldersklasser. 

  
Marte Krogsrud har også i 2015 lagt ned en betydelig innsats som hovedtrener. I løpet av 
året har hun også gjennomført videregående trenerutdanning. Klubben har gjort en avtale 
med Marte som innebærer at hun får noe økonomisk kompensasjon for den tiden hun 
nedlegger for klubben. Marte har vært trener for alle de aktive junior-roerne; og det har 
resultert i mange gode resultater i løpet av året. Vi ble Ungdomsmestere i flere klasser,  fikk 
mange gode resultater i NM, samt deltagelse i Nordisk Mesterskap i Norge og Junior – EM i 



Tsjekkia ( Andreas Berge) og til Baltic Cup i Sverige  (Synnøve Gillebo Foss, Mina West og 
Andreas Berge).  
Det har vært et meget godt samarbeide på junior-nivå i Kraftsenteret organisert gjennom 
Oslo Roklrets, hvor de aktive har trent sammen, og trenere og ledere har samarbeidet om 
planer og programmer. Dette har vært en styrke for miljøet og det sportslige nivået. Spesielt 
har vi samarbeidet mye med NSR og Ormsund.  En uheldig episode skjedde imidlertid da 
roere fra Bærum ble invitert av en annen klubb  til å delta på en internasjonal regatta i 
Tyskland. Slik deltagelse er i orden dersom det passer inn i det øvrige program; men det 
viste seg at det var planlagt deltagelse i lettvekts juniorklasser. Dette er klasser som ikke 
eksisterer i NR eller FISA, og et enstemmig styre i BR sa nei til deltagelse i løp som 
innebærer vektkontroll av juniorroere.  
    
Vår eneste aktive seniorroer på elitenivå ; Halvor Hølmkjær West, har i store deler av 
sesongen trent med NRs Rekrutterings/U23-gruppe med det mål å kvalifisere seg for FISA 
U23-mesterskap. Halvor klarte  – sammen med tre andre  i 4 X – å kvalifisere seg til 
mesterskapet som gikk i Plovdiv. 

 
 

Klubbmesterskap:  
 

Etter flere år stillstand ble det i år arrangert klubbmesterskap – i 2X.  Det ros cup; lagene blir 
trukket og seedet, og erfaringene har vist at det er meget vanskelig å bli klubbmester i BR.  
Etter mange spennende løp og en meget jevn finale ble Espen og Heide årets 
KLUBBMESTERE!  

 
    Stolte klubbmestere! 

 
Se for øvrig rosjefens rapport. 
 



Rekruttering 
Roskolen er vår viktigste rekrutteringsarena. Mange rekrutteres gjennom venner og familie, 
men det har vært stor interesse for roskolen i 2015. Gjennom deltakelse her blir man kjent 
med sporten og ikke minst det gode miljøet vi har blant aktive og mosjonister. Svært mange 
av deltakerne på de to roskolene som ble arrangert er blitt medlemmer og flere av dem har 
allerede deltatt på regatta. De fleste nye medlemmer er ungdom, men vi har også fått flere 
voksne som nye medlemmer. De har deltatt med stor iver og entusiasme og preget miljøet i 
klubben gjennom sesongen. Klubben har trukket til seg flere aktive utenlandske 
statsborgere, noe som er svært heldig både for det sosiale miljøet og nivået i den aktive 
gruppen. 

 
 
Roskolen 
Det ble arrangert roskole flere ganger i 2015, en  stor på våren og flere i løpet av sommer og 
på høsten. Vi hadde god deltakelse, og nær samtlige deltakere er nå medlemmer. For å 
gjennomføre disse kursene som går over tre dager er vi helt avhengige av hjelp fra våre 
juniorroere. De har stilt velvillig opp og bidratt til at deltakerne har fått en god introduksjon til 
rosporten og er blitt inkludert i romiljøet. Vi har nå en meget bra gjeng med junior C og B 
roere som helt sikkert vil være med å prege resultatlistene i sesongene fremover. 
Instruktører på roskolene har vært Sigrid Gillebo, Lis Schjøtt og Anders Hovde. 

 
Bredde/mosjon 
Mosjonistenes tirsdagstreninger har hatt akseptabelt oppmøte blant gutta gjennom 2015. 
Den attraktive vinter-konkurransen på ro-ergometer «Åtter Grand Prix»  - som Bærum vant i 
2015 – fikk mange til å få blod på tann; og for første gang på mange år hadde Bærum flere 
seniorlag som trente aktivt for – og deltok i – årets  FISA Masters i Hazewinkel. Ambisjonene 
er også meget høye for deltagelse i 2016 – da går mesterskapet i København.  
Damemosjonistene har også hatt jevnlige fellestreninger, og har forberedt seg godt til 2016 
sesongen starter på vannet. Det bør være et mål at også de stiller lag i København. 
 
Økonomi og administrasjon  

 
Klubbens økonomi har i 2015 vært god, og vi kunne styrke klubbens egenkapital.  Dette til 
tross for: 

• Høy sportslig aktivitet 
• Lave renter på våre oppsparte midler 
• Tilbakebetaling av momskompensasjonen vi fikk for baneprosjektet i 2014 
• Ingen spillemidler (pga. ingen kvalifiserte investeringer i 2014) 
• Store innkjøp til lager av profileringsartikler (klær) og premier til Kjørbo-

sprinten 
• Godtgjørelse av trener. 

 
Vi hadde veldig gode inntekter fra Kjørbosprinten og fikk delt bryggeleie mm. med BKK.  Vi 
fikk leid ut Kiosk-plassen til Sant og solgte noen eldre Haslescullere (Solodden, Pilen og 
Eilif).  Offentlige tilskudd var gode, sammen med et godt bidrag fra Sandvika Bingo (som vi 
dessverre mister i 2016). 

 
Vi fikk utbetalt de midlene vi ble tildelt i 2014 fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen 
DnB og klubben mottok også midler til sikkerhet fra Bærumsfondet Hafslund ASA.   Vi fikk 
også støtte fra Oslo Rokrets til bryggeleie, Kjørbosprint og treningssamling i Frankrike.  Se 
for øvrig kapitlet Gaver og bidrag. 

 



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 (i 2015 ble det 11.231,-). Oppgi vårt organisasjonsnummer som er 983 811 043. 
 

Informasjon til medlemmene 

Klubben har i hovedsak tre informasjonskanaler hvor medlemmer og andre kan finne 
informasjon om klubben.  
For de aktive er dette Bærum roklubbs infogruppe på facebook. Dette er en oppslagstavle 
hvor alt av trening, konkurranser og aktiviteter for konkurranseroere blir lagt ut. Dette er en 
gruppe som er lukket, det vil si at det kun er medlemmer som kan se det som legges ut her. 
Ønsker man å delta på denne siden går man inn på siden og søker om å bli medlem. 
 
I tillegg har klubben en åpen facebookside hvor alle kan se innholdet om man ‘liker’ siden: 
18TUwww.facebook.com/BaerumRoklubbU18T  
 
Så har klubben en vanlig nettside: 18TUwww.baerum-roklubb.noU18T hvor man kan finne informasjon 
om klubben, kontaktpersoner og aktiviteter. Denne siden er sammen med den åpne 
facebooksiden klubbens ansikt utad. 
Ellers ønsker klubben i størst mulig grad å benytte e-post når medlemmer skal kontaktes 
med invitasjoner, informasjon og faktura. 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: 
18TUkontakt@baerum-roklubb.noU18T    Klubben sparer portoutgifter ved å bruke e-post til 
informasjon til medlemmene. Informasjon blir også lagt ut på klubbens hjemmeside, 
18TUwww.baerum-roklubb.noU18T . 
 
Båtsportens hus 
Klubbens representanter til Driftsstyret for Båtsportens Hus har vært Elisabeth Sørenssen og 
Tore Gulli. Kajakklubbens representanter har vært Sven Nicolaysen og Linda Helland. Det 
har vært et godt samarbeide om driften av huset; som har  krevende tekniske installasjoner. 
I løpet av året måtte begge kloakk-pumpene skiftes; en kostnad på ca 170’ NOK. Heldigvis 
fikk vi dekket halvparten av dette beløpet fra BIR. Vi står foran  flere større 
utskiftninger/modifikasjoner de kommende årene; blandt annet innen brannsikring og 
adgangskontroll.  
 

Anlegg og materiell 

Det meste av vårt utstyr er godt vedlikeholdt. Materialsjef Alv har gjort en ekstra innsats med 
å vedlikeholde våre tre følgebåter, og å oppgradere anleggsbryggen. Det vil være en 
kontinuerlig utfordring å holde merkingen av Kjørbobanen i stand og på riktig plass. 
Se forøvrig Materialsjefens rapport. 

Kjørbobanen 

Merkingen av Kjørbobanen har stort sett holdt seg på plass gjennom sesongen, men da isen 
kom flyttet flere av distansebøyene seg. Dette vil bli rettet når isen forsvinner igjen. 
 

Rosjefens rapport 2015 

Bærum Roklubb har nå en stor juniorgruppe og Bærum har vært med på å prege nasjonale 
regattaer. Bærumshenger’n er full når vi reiser rundt. I alt er det 20 ungdommer (13 – 17 år) 
som har konkurrert for Bærum Roklubb sesongen 2015. 

http://www.facebook.com/BaerumRoklubb
http://www.baerum-roklubb.no/
mailto:kontakt@baerum-roklubb.no
http://www.baerum-roklubb.no/


Gruppa har også et internasjonalt tilsnitt med Jaime Aalders (Nederland), Tade Pahnke 
(Tyskland) og Virginia Zanin (Italia). Så praten på båtplassen har fremdeles innslag av 
engelsk også etter at Jordan Hamilton reiste til Canada før siste sesong. Veldig hyggelig var 
det at han kom tilbake til  Norge før NM for å delta for klubben der. 
Rosjef og routvalg er svært tilfreds med det gode og inkluderende miljøet vi har blant våre 
unge mannskaper. Miljøet legger opp til sosiale aktiviteter og er et inspirerende 
treningsmiljø.  
Sportslig har samtlige utøvere vist god fremgang. Alle raceroerne vi har i junior A og junior B 
klassen har vist god teknisk og fysisk utvikling, og behersker både scullerroing og langåret 
roing. Det gror godt også i aldersgruppen under junior B. Målet for routvalget har vært, og vil 
være, at også disse skal få en god forståelse for roteknikk og skal kunne beherske alle 
båttyper.  
På seniorsiden er det fremdeles tynt og Halvor West har vært vår eneste Senior A roer 
denne sesongen. Henrik Hauge sliter med skade og har ikke konkurrert. Til gjengjeld viser 
Halvor seg som en god representant for klubben og er godt etablert i U23 gruppa. Han har 
representert Norge i flere internasjonale regattaer. 
Desto mer gledelig er det at Bærum Roklubb har et godt tur- og mosjonsroings-miljø, med 
Lis Schjøtt som primus motor gjennom en årrekke. Supermosjonistene Bente, Heide, Randi, 
Sylvia med flere har logget mange turer i år. Samtidig ser vi et stadig voksende master-miljø 
i klubben. Tidligere raceroere har fortsatt (og noen vendt tilbake) og plukker frem igjen gamle 
kunster på regattabanen. Bærum hadde 6 roere i 2015 Masters. Tore, Kjell, Alv, Jan, Rune 
og Reidar har trent godt sammen hele sesongen og leverte gode tider i Masters. I tillegg har 
Espen, Trond og undertegnede trukket på seg rodrakten igjen og deltatt for Bærum. 
 
Antall turer fra klubben: 1307 (2014: 1248) 
Antall turer i sculler: 657 (2014: 574) 
Flest turer fra klubben: Jaime Aalders (155 - samlinger og regattaer ikke medregnet) 
 
 

 

 Førnøyde roere etter flotte prestasjoner under Kjørboregattaen 



Aktiviteter 2015 sesongen: 

 treningssamling på Sjusjøen i uke 8 
 Påskesamling i Frankrike  
 Deltakelse på alle norske regattaer  
 Sant-Hans feiring  
 Treningssamling med fokus på langåret roing i starten av juli 
 Treningssamling i august på klubben  
 Halloweenfest 
 Sesongavslutning 
 Grøtkveld 
 Fest med Oslo junior Rokrets lørdag før jul 
 Kveldsmat hver onsdag hele året  
 Trening med Oslo junior Rokrets høst-vinter og vår 

Sportslige høydepunkter: 

Sesongen på vannet startet i Le Temple Sur Lot, Frankrike, i påsken. Rosjefen hentet 
båthengeren i snødriv og trafikkaos torsdag før påske og satte kursen for Frankrike, 
hyggeligere temperaturer og åpent vann.   

Treningsanlegget i Sur Lot er spesialtilpasset for roere og padlere og en rekke klubber og 
lag legger sesongoppkjøringen hit. Bærum Roklubb reiste sammen men NSR, Sarpsborg og 
Ormsund. Vi samarbeidet om trenerressurser og materiell, og sportslig sett bl.a dette en 
meget god samling. Alle roerne fikk lagt inn mange kilometer på vannet  i 
sesongoppkjøringen. Selve byen er en søvning liten landsby, og byr ikke på mange tilbud 
som tar fokus vekk fra roing. Sosialt var også utbyttet meget bra ved denne turen. 27 roere 
fra Oslo Rokrets, i tillegg til en Sarpsborgroer, trente sammen, spiste sammen bodde 
sammen og hadde det svært hyggelig. Det ble også knyttet bekjentskaper med roere fra 
andre klubber fra andre land. 

Sesongen 2015 ga oss mange gode resultater på regattabanen. Blant dem en gledelig 
overraskelse da juniorgutta tok sølv i 4-  under NM i Stavanger. Jamie Aalders, Tade 
Pahnke, Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge rodde solid og spurtslo NSR om 
sølvet bak Moss, Jaime og Tade var fremdeles junior B.  

Junior B gutta fulgte opp dagen etter og vant sitt 4-  løp. Dette var riktignok ikke et NM løp, 
men det ble lagt merke til at Bærum kunne mønstre to gode lag i denne båtklassen. I båten 
satt Eirik Myreng Hauge, Øystein Dingen Endresen, Petter Bratli og Hermann Hovde og slo 
Fana med to båtlengder. 

Junior A gutta fulgte opp den gode roingen i firer med en bronsemedalje i 4X dagen etter. 

Andreas og Synnøve viste tidligere på sesongen at hurtigheten er intakt da de vant 
Supersprinten i mix junior 2x under Christianiaregattaen på Årungen. De gjorte unna 250 m 
på utrolige 48 sekunder! 

De yngre juniorene har sitt eget mesterskap, Ungdomsmesterskapet, arrangert av Os 
Roklubb. Bærum hadde en stor delegasjon med dit i fjor og forsynte seg godt av 
premiebordet. Thea Hertzum Aunaas ble ungdomsmester i junior C singelsculler og i 
dobbeltsculler sammen med Tuva Skatt Gillebo. Det  ble også medaljer i 4X for både 



guttene og jentene samt Junior C mix. Jaime Aalders og Hermann Hovde tok bronsemedalje 
i junior B 2X. 

Mina West og Andreas Erichsen Bergen var våre eneste Junior A roere i 2015. Begge 
markerte seg godt i sine klasse og Andreas Representerte Norge både i junior EM, nordisk 
og i Baltic Cup i 2x sammen med Nicolai Y. Bjønnes fra Ormsund. De vant C-finalen i EM og 
endte på 4. plass i Baltic Cup. Mina West kvalifiserte seg til Baltic Cup sammen med 
Synnøve Gillebo Foss. De representerte Norge i 4 -  i en kombinasjon BR/NSR/CR. Båten 
rodde inn til 4 plass. 

Halvor West er nærmest fast inventar på forbundets U23 4X og kvalifiserte seg til U23 VM 
også i 2015.  

Andre pallplasseringer for Bærumsroerne i 2015: 

Årungregattaen 9. 10. mai: 

Våre roere viste at vintertreningen har vært gjennomført på en god måte, og våre utøvere 
holdt godt følge med de beste i sine løp. Seieren uteble, men sterke plasseringer ble det 
mange av.   

Junior B guttene ble nummer to i 4 - og alle leverte bra scullerløp.  

Thea fikk vist at hun har tatt et ytterligere steg videre teknisk og ble nummer tre i jr B 2x 
sammen med Synnøve. 

Tuva rodde inn til seier i en kombinasjons-firer sammen med Fana i Mix junior C. i samme 
løp ble en annen kombinasjonsbåt med Bærumsroere om bord nummer tre. I den båten satt 
Vitus Aparicio Tjøm, Thea H. Aunaas og Jacob Holt.  

Andreas vant junior A 2X sammen med Nicolai fra Ormsund. 

Østlandsregattaen 30.-31. mai: 

Igjen ble det seier til Andreas og Nicolai (Ormsund) i junior A 2X. 
Mina viser at hun er på vei tilbake etter en vinter med lite trening på grunn av skade, og 
leverte et solid scullerløp. 
Victor Damman og Petter Bratli ble nummer 3 i Junior B 2X. 
Halvor og kombinasjonsfireren fra forbundet vant oppskriftsmessig HSA 4X.  
Petter Bratli vant sitt heat i HJB 1X på en meget sterk tid. 
Junior B gutta ble nummer to i 4X. 
 
Christianiaregattaen: 
Øystein rodde inn til 2 plass i sitt heat i HJB 1X. 
Thea og Tuva rodde inn til bronsemedalje i DJC 2X. 
Thea vant sitt heat i DJC 1X, og Tuva rodde inn til 3. plass i sitt heat. 
Jacob og Vitus rodde inn til bronse i HJC 2X. 
Stina ble nummer 3 i DJB 4X i en kombinasjonsbåt med roere fra Christiania Roklubb 
Sammen med Synnøve ble hun også nummer 2 i  2X. 
Andreplass ble det også til Thea, Tuva, Vitus og Jacob i MIX JC 4X. 
Andreas og Nicolai vant HJA 2X igjen. 
 
Søndagen vant Øystein sitt heat i HJB 1X og Jaime rodde inn til 3. plass i sitt. Raskest av 
Bærums junior B gutter var Hermann, men kom i et tøft heat og ble nummer 5.  



Synnøve og Andreas vant supersprinten i 2x for junior. 
Jacob ble nummer 2 i sitt heat i junior C 1X, fulgt av Vitus på 3. plass. 
Synnøve og Mina vant DJA 2X. 
Synnøve og Hermine (CR) vant 2- i DJA, fulgt av Klara og Elisabeth (NSR) 
Thea vant sitt heat i DJC 1X 
Jaime og Hermann rodde inn til bronse i HJB 2X. 
Andreas vant i kombinasjon med Tønsberg og Ormsund 4X- løpet i HJA. 
Synnøve og Stina vant DJB 2X. 
Thea, Tuva, Vitus og Jacob ble nummer 3 i MixJC 4X. 
Øystein, Petter, Jaime og Hermann rodde inn til bronse i HJB 4X. 

 

Nordisk Mesterskap og Vestfoldregattaen: 

Synnøve ble nummer 3 sammen med Hermine fra CR i DJ 2X (B finale Nordisk) 
Vitus ble nummer 3 i sitt heat i HJC 1X 
Thea ble nummer 3 i sitt heat i DJC 1X 
Andreas og Nicolai (OR) rodde inn til Bronse i Nordisk HJ2X 
 Synnøve og Thea vant DJB 2X, og Stina ble nummer 3 sammen med Solveig fra Bergens 
Roklubb. 
Øystein, Petter Jaime og Hermann rodde inn til bronse i HJB 4X 
Stina ble nummer 3 i B finalen i DJB 1X 
 

Tunevannsregattaen 15. – 16. August 

(500 m på lørdag) 
Jaime vant sitt heat i HJB 1X  (500m), fulgt av Øystein på 2. plass 
Thea, Tuva og Stina vant sammen med Serine Aaker fra Ormsund DJB 4X 
Jacob ble nummer 2 i sitt heat i HJC 1X 
Thea og Tuva ble nummer 2 i DJC 2X 
Eirik, Hermann, Øystein og Jaime ble nummer 2 i HJB 4X  (egentlig litt utrolig at de ikke vant 
siden de ledet med en båtlengde etter 10 tak!) 
Eirik og Thea vant MixJB 2X foran Stina og Petter 
Thea vant sitt heat i DJC 1X 
Hermann og Øystein rodde inn til bronse i HJB 2X 
Stina ble nummer 3 i sitt heat i DJB 1X 
Synnøve og Mina vant sammen med Hermine (CR) og Elisabeth (NSR) i DJA 4- (Baltic 
uttak) 
Synnøve ble nummer 2 i 200 m supersprint DJB 1X 
Anders ble nummer 3 i 200 m supersprint HM 1X 
 
Søndag: 
Thea og Tuva vant DJC 2X 
Eirik ble nummer to i sitt heat i HJB 1X, fulgt av Øystein. Jaime vant sitt heat. Sindre og 
Brage ble nummer to og tre i sine heat.  
Stina ble nummer 2 i DJB 2X sammen med Serine fra Ormsund. 
Jaime og Hermann ble nummer 3 i HJA 2- 
Trond ble nummer 2 i H Master 1x. 
Thea vant sitt heat i DJC 1X 
Eirik og Jaime rodde inn til sølv i HJB 2X 
Thea, Tuva, Stina og Serine (OR) ble nummer 2 i DJB 4X 
Eirik, Petter, Jaime og Hermann vant HJB 4- 
Stina ble nummer 3 i DJB 1X. 



Andreas og Nicolai (OR) vant HJA 2x. 
Øystein, Sindre, Brage og Jaime ble nummer 2 i HJB 4X 
Synnøve og Mina kvalifiserte seg til Baltic Cup i DJA 4- sammen med Elisabeth og Hermine 
fra hhv NSR og CR. 
 
Kjørboregattaen. 
Vi er på hjemmebane og stiller mange roere og hjelpere. Pallplasseringer ble det mange av, 
og vi ble beste klubb. 
Lørdag: 
Synnøve ble nummer tre i sitt 1X heat. 
Jaime ble nummer 2 i sitt heat i HJB 1X, Petter vant sitt heat med Øystein som nummer 2. 
Sindre ble nummer 3, og Lars vant det siste heatet. 
I HJC 1X ble Jacob nummer 3 i sitt heat. 
Jaime og Hermann ble nummer 3 i HJA 2- 
Halvor vant HSA 1X  
Tuva ble nummer 2 i DJC 1X 
Synnøve, Stina, Tuva og Serine (OR) vant DJB 4X 
Trond og Anders vant HM 2X 
Halvor og Andreas ble nummer to i HS 2X 
Andreas, Jaime, Hermann og Tade ble nummer 2 i HJA 4X 
Synnøve og Stina ble nummer 2 i DJB 2X 
Vitus, Jacob og Tuva ble nummer 3 i mixJC 4X sammen med Erlend (Ormsund) 
Bærum tok dobbeltseier i HJB 4X 
Espen vant HM 1X foran Trond 
Søndag: 
Tade og Jaime ble nummer 2 i HJB 2X 
Andreas ble nummer 3 i HJA 2X 
Thea og Tuva vant DJC 2X 
Mina og Klara ble nummer 2 i DJA 2X 
Andreas ble nummer 2 i HJA 2-  
Halvor vant HS1X igjen 
Eirik og Petter ble nummer 2 i HJB 2X foran Jaime og Hermann 
Synnøve, Stina, Tuva og Thea vant DJB 4X 
Trond og Anders vant HM 2X 
Heide og Randi vant DM 2X 
Halvor og Andreas ble nummer to i HS 2X 
Synnøve og Stina vant DJB 2X 
Mina, Synnøve, Stina og Klara vant DJA 4X 
Andreas vant HJA 2x sammen med Nicolay 
Junior B gutta ble nummer 2 i 4X 
Espen vant igjen foran Trond i HM 1X 
Bærum ble nummer 2 i åtterløpet etter NSR. En tett løp som endte med krasj 100 meter før 
mål.  
 
 
Rosjefen takker for en fremragende sesong sportslig og sosialt. 
 
Bærum, 18. februar 2016 
Anders Hovde 
 

 

 



Materialrapport 2015 
 
DUGNAD oktober 2015. 
 
Mange aktive ro-ungdommer vasket-polerte og smurte båtene. Foreldre utførte forefallende 
arbeid inne i båthallen, båtplassen og ellers på grøntområder i nærheten til Båtsportens Hus. 
Reidar var som vanlig ansvarlig for vask av garderober.  

Motorbåtene Zodiac Rib og Buster J ble landsatt og rengjort med HT-spyler. Vår 
«hovedmotorbåt» Buster S ble halt oppå sin båthenger uke 51 og rengjort både inn- og 
utvendig med HT-spyler. Respektive motorer ble kjørt en periode med propellhuset i et kar 
med ferskvann, slik at eventuelle saltavleiringer blir fjernet i kjølekanalene.  

Før båtene blir satt på vannet (mars - april 2016) må noe vedlikeholdsarbeid utføres:  

• Buster S: Overhale motoren inkl.ny propell, bunnstoff, rengjøre grundig i «kjølsvinet» 
og fjerne rusk og rask slik at vannpumpen ikke hindres med pumpearbeidet. 

• Buster Jr: Ligger klar (med bunnen opp) for oppfrisking av bunnstoffet.  

• Zodiac Rib: Skroget har dobbel bunn, slik at det er et vanntett hulrom i bunnen av 
båten. Men når båten har ligget på vannet noen timer, fylles hulrommet med vann. 
Det gjør at båten har ligget dypt i vannet, slik at rur og slim har etablert seg på 
undersiden av «pølsa» og mellom denne og skroget. Det må utføres en god del 
reparasjonsarbeid før vannsetting.  

 

Båt nr Navn Båtvask-
Polering 

Rigger, 
rense+smøre 

Årer, rense 
og smøre. 

Noe som må repareres 

110 LUDVIK JA JA JA Må inspisere/ reparere samtlige Haslebåter 
149 LIZZIE JA JA JA  
130 KNUT JA JA JA  
120 SISSEL JA JA JA Bølgebryter 
146 ASBJØRN JA JA JA  
113 INGER MARIE JA JA JA  
131 JUTUL JA JA JA Slipe skroget og deretter lakke 
153 SIGNE JA JA JA Små hull i skroget 
144 TORE JA JA JA  
147 LIS JA JA JA  
118 KAREN - - - Havarert- ble påkjørt i robanen . 
117 REIDAR JA JA JA  
133 BINGO JA JA JA Noe gaffa tape på skroget tyder på nødvendig 

oppfrisking med gelcoat, 
121 FETTER`N - - - Nesten brukket i 2 deler. Skal prøve en 

utvidet reparasjon. 
Tunge veteraner ønsker å kunne bruke båten. 

124 MADAM JA JA JA  
112 PETTER JA JA JA  
122 JENS JA JA JA  
123 THOR JA JA JA  
137 B. ÅTTERN JA JA JA Plastikkskinner som holder fotbrettene må 

etterses-eller fornyes. 
115 FREDRIK JA JA JA  
140 OLE JA JA JA  
 
 



Bærum Roklubbs årer pr 31.desember 2015 

SCULLER 

Type årer Antall par +/- forrige år Bemerkning 

TRE  Macon 18 -1 par Solgt 1 par sammen med 1 
Haslesculler? 

MACON—Concept 

MACON--  Wintec 

16  

2   

+1 par 1 par i Concept hall 

For Randi og Signe M. 

BIG B.   Concept 

BIG B.   Dreissigacker 

BIG B.   Concept 

38   

3  

2  

+ 5par,  

+ 2 par 

. 

Båthall 

 C2 hallen 

2 par (Lizzie og Philip) i C-hall. 

LANGE ÅRER 

Type årer Antall (stk) +/- forrige år Bemerkning 

MACON 8 ± 0 Båthall 

BIG BLADE 18 ± 0 JA 

FAT2 BLADE 4 ± 0 JA 

 

Bærum Roklubbs materiell per 31. desember 2015 

Treningsutstyr   
 Ant.   

Wiretalje 800 kg trekk m. 20 m 
wire 1   "Lenestoler"m. blåstripete puter 2 

Consept 2”vanlig” romaskin 13   Båtruller, oppblåsb./fotpumpe 2   Treskap,BxHxD=15x18x6 dm, 1 
Consept 2”dynamic romaskin    1   Megafoner  "Wet Mega" 1   Stålskap,BxHxD=10x19x6 dm, 1 
Consept 2”Dyno styrkemaskin    1   “Hodemegafoner”, horn  2   Stål skuffe arkiv, 4 skuffer 1 
Consept SkiErg 1   Megafoner  SD-16S Clas O (ny) 1   Kjøleskap i C2-hallen. (Gave?) 1 
Ergom.sykkel  (Body Bike) 2   Megafoner YMH-100PS (ny) 1   Kontorutstyr etc.  Ant. 
Ergom.sykkel  (Merida) 
1 60% ustand 0   Høytaleranlegg til åtter  1   Projeksjonsskjerm  2 
Multitreningsapparat  1   Stroke coach, takttellere  2   Flipovertavle  1 
Stativ med 2 nedtrekk  1   Taktklokke (trener)  1   Whitebord, kabinett  1 
Trekkapparat  1   Varmedress (trener)  3   Whitebord-/korktavle 1 
Tredemølle  1   Taktklokke (båt)  1   Kopimaskin A3 (kastet 2013) 0 
Stativ til knebøy-skivestenger  1   Redningsvester  23   Kopimaskin/printer Sharp AL-1566 1 

Stativ med faste skivestenger  1   Partytelt til regatta.  1   
HP Energy Star CNB8D65V32 
Trådløs printer/scanner  1 

Stillbar treningsbenk  2   Regatta. Forsterker m.mikrofon 1   Printer Brother HL-5350DN 1 
Treningsbenk  1   Regatta. Høytalere  2   Trådløs telefon  1 
Gymnastikkasse  1   Regatta. Trakthøytaler  1     



Terapimaster slyngapparat  1   Regatta. CD-spiller 1   Datamaskin 20 “ 250 GB/2 GB 1 

Bredbåndslynger til Terapim.  2   
Regatta. Kommunikasjons- 
radioeri koffert 3   Bredbåndsmodem, trådløst 1 

Luft balansepute til Terapim.  1   Regatta. bilbatteri, 12 v 2   ISDN router  1 
Treningsmatter (henger på vegg) 16   Regatta. bilhorn, (mål)  2   Videospiller VHS  1 
Hjemmelaget krakk  1   Regatta. kamerastativ, stillbart 1   Projeksjonskanon 1 
Forøvrig felles utstyr med 
BKK:     Regatta. Personvekt, digital  1   Videokamera  1 

Skivestenger, skiver, matter,     
Regatta. Gummikabel, jordet, 
til utebruk, 250 m 1   Lamineringsmaskin A3 1 

tredemølle, 
nedtrekksapparater,     Regatta. 200 m nettverkskabel  1   Elektrisk stiftemaskin  1 

treningsbenker,     
Regatta, Hitachi Deskstar 
server  1   Innbindingsapparat (ryggliming) 1 

Diverse utstyr og 
materiell Ant.   Regatta. D-Link DNS bacckup  1   Vifteovn  1 
Scullerstativ  2   Regatta. stoppeklokke  1   Vannkoker  1 
Bukker, alu. sammenleggb.  11   Skjøteledning, jordet, 25 m  1       
Bukker, stål ikke sammenl.  37   Høytrykkspyler  1       
Båttraller, 4-ktantrør i stål 
(gamle) 7   Elektrisk drill  1       
Båttraller, 4-ktantrør i stål (ny) 1   Luftkompressor  1       
Tralle, galvanisert Unistrut  1   4-hjulstralle  1       
Båttilhenger Techau (gammel) 1   Jekketralle  1       
Båttilhenger Techau (ny 2011) 1   Trillebår  1       
Båttilhenger til Buster motorbåt  1   Vinsj, batteridrevet  liten 1       

Båttilhenger til Zodiac Rib  1   
Vinsj, batteridrevet  stor 
(4000kg) 0       

Nissan Kingvan Kombi  1   Stativ til lineopptrekker  1       
Følgebåt, Buster S FI-BU, 15’  1   Gassgrill på hjul 1       
Sun Buster m/15 hk Mercury  1   El-grill, på stativ  2       
ZODIAC PRO 7 
MAN,Ser.Z14233  1   Steroanlegg C-2 hall  1       
Motor, Suzuki DF 25, 4-takts  1   Steroanlegg treningshall  1       
Motor, Suzuki 2-takts, 1   Stablestoler m/stoff rygg og sete 29       
Motor, YAMAHA 40 YETO,2 takt 1   Stablestoler m/ rundt plastsete 19       
Arbeidsbåt ”Strykejernet”  1   Stablestoler, formpresset finér 32       
Påhengsmotortralle  1   Stablestoler, hvit plast 8       
Arbeidsbrygge m. 2(bom+wire 
winch) 1   

Stablestoler stål m.sort 
plastsete 2       

 

 

 

 

 

 

 



Oppstilling av robåter tilhørende Bærum Roklubb 31.desember 2015 

Kategorier: R=Regatta, EM=Elite Mosjon, M=Mosjon, S=(ro)Skole, T=Tur 

 

Båt- 
type 

Nr Navn Bygge- 
År 

Båt- 
verft 

An- 
Skaffet 
År 

Til- 
stand 

Kate- 
gori 

Oppkalt 
Etter. 

1X 
90 kg 

108B Trond 1997 Emp- 
acer 

1997 God + Reg- 
atta 

Trond Amundsen, tidligere aktiv roer, 
trener 

 109 Eilif      Solgt sommer 2015 

1X 110 Ludvig 1997 Hasle 1997 Må 
Rep. 

R+M Ludvik Pedersen, mangeårig innsats i 
inntektsbringende aktiviteter 

1X 111 Sigrid 1997 Hasle 1997 Må 
Rep. 

R+M Sigrid Pedersen, mangeårig innsats i 
inntektsbringende aktiviteter 

2X 112 Petter 1997 Hasle 1997 God R+M Petter Høgli, tidligere aktiv roer og 
mangeårig regattasjef 

1X 113 Inger 
Marie 

1997 Hasle 1997 God R+M Inger Marie Selvik, tidligere aktiv roer  

2X 114 Rune 1997 Hasle 1997 God R+M John Rune Selvik, tidligere aktiv roer, 
formann,banesjef Kjørbobanen, 
medlem byggekommite 

1X 
Trim. 

115 Fredrik 1997 Hasle 1997 Må 
repares 

M+S Fredrik Høgli, tidligere aktiv roer og 
styremedlem 

1X 
trim. 

116 Jes 1997 Hasle 1997 Må 
repares 

M+S Johan Einar Stangebye, BR 1.og 
mangeårige formann. Æresmedlem 

2X 
trim 

117 Reidar 1997 Hasle 1997 God M+S Reidar Mandt, tidligere aktiv roer, 
mangeårig styremedlem, 
viseformann,banesjef Kjørbobanen 

 118       Solgt 
1X 
75kg 

119 Signe 1997 Stämpfli 1997 Topp R Signe Arntzen, tidligere aktiv roer 

1X 
85kg 

120 Sissel 1997 Stämpfli 1997 Topp R Sissel Frenningsmoen, tidligere aktiv 
roer, flerårig styremedlem 

1X 
85kg 

121 Fetter`
n 

1993 Sims 1997 Reparert 
2015 

R+M Tom Johansen, tidligere cox,aktiv roer, 
flerårig styremedlem 

2X/2- 
85kg 

122 Jens 1997 Stämpfli 1997 Topp R Jens Lyche, mr.Bærum 
Roklubb,sekretær/formann/kasserer. 
Donasjoner. Æresmedlem 

4X/4- 
? kg 

123 Thor 1997 Stämpfli 1997 Topp R Thor Nilsen,tidligere aktiv roer, 
sekretær, rosjef, trener, formann. FISA-
medlem 

2X 
Trim 

124 Madam
e 
97 

1997 Hasle 1997 God M+S Gitt av damegruppen 

4- 
85kg 

125 Svein 1990 Empa- 
Cer 

1997 God R+ 
EM 

Svein Nielsen, tidl. Aktiv roer, sølv i 
EM, trener. 

4X 
75kg 

126 Egon 1987 Stämpfli 1997 Må 
repares 

R+ 
EM 

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

1X 127 Sol- 
Kongen 
JPJ 

? Hasle 1997 God M+S Jens Petter Jensen, ”Solkongen” NSR i 
de årene BR hadde tilhold på Solodden 

1X 
Trim 

128 Sol- 
Odden 

     Solgt sommer 2015  



1X 129 Aage 1998 Hasle 1998 God R+M Aage Wettre, tidl. Aktiv roer, BR elste 
medlem i 80 år. Donasjoner 

1X 
75kg 

130 Knut 1998 Stämpfl 1998 Topp R Knut Ødegård, tidligere aktiv roer og 
trener, styremedlem, rosjef, 
sekretær,kasserer.. Æresmedlem, NR 
Gullmerke 

1X 
?kg 

131 Jutul 1999 Stämpfl 
Club 

1999 Topp R I.L.Jutul. Takk for god hjelp de 3,5 
årene vi var uten klubbhus 

1X 
?kg 

132 Tyrving 1999 Stämpfl 
Club 

1999 Topp R I.L.Tyrving. Takk for god hjelp de 3,5 
årene vi var uten klubbhus 

1X 
?kg 

133 Bingo 1999 Stämpfl 
Club 

1999 Topp R Finansiert av bingoinntekter 

4+/ 
¾ 
Gig 

134 Harald 1999 Verner 
Karl 

1999 Topp M+S Harald Petersen,tidl.aktiv roer, 
regattasjef, mangeårig medlem i styret, 
formann, æresmedlem 

2+ 
Innrig 

135 Peter 
Torgers
en 

1999 Grejs- 
Dalen 

1999 Topp T+M 
+S 

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

1X 
Barn 

136 Skjold- 
Ungen 

? Sims 1999 God M+RS Roklubben Skiold, København. Gave 

8+ 137 Bærum
s 
Åtter`n 

2000 Stämpfli 2000 Topp R+EM Bærum Roklubbs første nyinnkjøpte 
åtter 

1+ 
Koneb 

138 Danma
rk 

<1950 Danmark 2000 Fjord- 
museet 

T+M 
+S 

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

 139 Pilen      Solgt sommeren 2015  
2- 
90kg 

140 Ole 1993 Empa-
cer 

2001 Topp R+EM Ole Nafstad, tidl.aktiv roer, NM.,Nordisk 
og Kongepokalvinner, sølvmedalje OL, 
styremedlem, fung.formann, 
Æresmedlem 

2+ 
Innrig 

141 Margret
he 

2004 Grejs- 
Dalen 

2004 Topp T+M 
+S 

Margrethe Kristiansen, pytt og panne 
vedr.Båtsportens Hus 2000-2003. 
«Fruen til Kalvøya» 

4X+/ 
5X 
¾ Gig 

142 Skauer`
n 

2004 Empa-
cer 

2004 Topp M+S Skogerholmen, rett syd for Langåra 

2X 143 Philip 2005 Filippi 2005 Topp R Philip Mitusch, tidl. Aktiv roer, NM og 
Nordisk vinner. 

1X 
60kg 

144 Tore 2003 Kina 2006 Topp R Tore Gulli, tidl. Aktiv roer, NM vinner, 
trener, formann, klubbrevisor, 
fondsstyrer BRs Fond, NR Gullmerket 

1X 
60kg 

145 Leif 2007 Filippi 2007 Topp R Leif Andersen, mestercox på 50-tallet, 
Norges yngste ol-deltager Helsingfors 
1952 

1X 
60kg 

146 Asbjørn 2004 Filippi 2007 Topp R Asbjørn Løken, mangeårig trener, NR 
Gullmerke 

4X/4- 
lettvekt 

147 Lis 2009 Filippi 2007 Topp R Lis Schjøtt, formann, rosjef, 
roskoleadministrator, instruktør, ildsjel, 
NR Gullmerke 

1X 
80kg 

148 Hilde 2010 Starline 2010 Topp R Hilde Gudem, aktiv roer, NM og 
Kongepokalvinner 

1X 
70kg 

149 Lizzie 2010 Starline 2010 Topp R Lizzie Schjøtt,  aktiv roer, NM og 
Kongepokalvinner 

2X 
75+kg 

150 Ingolf 2010 Filippi 2010 Topp R Ingolf Kristiansen, tidl. aktiv, NM, 
Nordisk, Kongepokal, OL deltager, 
Kalvøyas beskytter 

1X 151 Alv 2011 Filippi 2011 Topp R Alv B. Heitmann,  mosjonsroer, 



85+kg materialsjef 

1X 152 Randi 2011 Edon 2011 Topp M+S Randi West, mor, sekretær, ildsjel og 
mye mer 

1X 153 Signe 
M.L. 

2011 Edon 2011 Topp M+S Signe Melsom Larsen, mor, ildsjel og 
ikke minst- sørget for god –og rikelig 
mat til «dugnadsfolket» 

4X/4- 
95kg 

154 Kalvøya 2013 Filippi 2013 Topp R Kalvøya, øya hvor vi holder til 

2X 155 
 

Gjensid
ig 

2015 Star- 
Line    

2015 Topp R+EM Gjensidigestiftelsens midler finansierte 
båten 

1X 156 
 

Ib 2015 Star- 
Line    

2015 Topp R Ib West, Bi-trener, rosjef, hengersjåfør, 
ildsjel 

2X 157 Sigrid G 2015 Star- 
Line    

2015 Topp R Sigrid Gillebo, Mangeårig roer, trener, 
styremedlem i BR og NR 
 

1X 158 Eliza 2015 Star- 
Line    

2015 Topp R+EM Elizabeth Sørenssen, Aktiv, 
medhjelper, mor, kasserer Båtsportens 
Hus      

 
 

14. februar, 2016 

Alv B. Heitmann 
Materialsjef 
 

RAPPORT FRA TUR-OG MOSJONSUTVALGET 2015 

I gjennom vinteren var det bra med trening av så vel master herrer, som damer.  Flere lag 
deltok i 8-Grand Prix, som er en uhøytidelig stafettkonkurranse på UenU romaskin i Oslo 
Rokrets regi. Det er forskjellig distanser hver måned i løpet av vinteren og tiden er mindre 
viktig enn det at deltakelsen gir et lodd til trekningen om en romaskin på Rosportens dag.  

Rosesongen 2015 startet med så flott vær at det ble noen fine turer før 1.mai, men også 
noen turer i mye vind. 

Det ble avholdt roskole i begynnelsen av mai, se annen rapport på dette.  

Flere av de nye voksne damer fra fjorårets roskole kom tidlig i gang og rodde Skaueren og 
trimmere på lengre turer utenom Grimsøya og Ostøya. De kom seg også rask ut i outriggere 
og trente sammen med de aktive. 

Årets eskadreroing = Rosportens dag, hvor alle Oslo klubbene møtes på Solodden, var 
søndag 31. mai. Det var som vanlig sosialt samvær med pølser, brus, kaffe og kake i tillegg 
til en spørrekonkurranse. Det ble trukket lodd om premien fra vinterens 8 Grand Prix og det 
var Bærum, som i år fikk en ny Concept2 romaskin. 

Det ble ingen fellestur med NSR sine 60+ i år og vi klarte heller ikke å stille i noen 
turregattaer. Her må vi bli bedre i 2016. 

4.-6. juni deltok Lis Schjøtt sammen med Christiania Roklub på en fellestur til Wien, hvor vi 
rodde på flere steder av både nye og gamle Donau. Det var strålende vær og hyggelig 
selskap. 



Det ble også en god del turer i Oslos vestfjord og tirsdagsgjengen med Tore Gulli som 
innpisker rodde sine faste turer rundt Nesøya eller trente mot Masters på Kjørbobanen. Det 
er flere år siden Bærum har vært representert i Masters. Se resultater lengre nede. 

Raida og Knut Ødegaard, Alv Heitmann, Svein Nilsen og Lis Schjøtt dro til Danmark for å ro i 
Vadehavet. Vi rodde fra Esbjerg Roklubb sammen med lokalkjente Morten Larsen. Det ble 
en veldig hyggelig tur langs kysten av Fanø. Vi så mange seler og lærte oss stor respekt for 
tidevannets sterke krefter i det området. Dagen etter var det for mye vind til å ro på 
”Vesterhavet” så vi kjørte til Danmarks eldste by og rodde på Ribe Å fra byen, hvor 
roklubben ligger og ut igjennom slusen. En helt annerledes naturopplevelse mellom siv 
(takrør), som kappes og brukes til å tekke de stråtekte husene med. 

1-8 august deltok Lis i en fantastisk tur i Portugal på elven Douro. Vi startet ved den spanske 
grensen og rodde helt ut til Porto. Godt over 200 km i vakker natur. 

Som nevnt tidligere klarte noen karer å samle troppen til å delta i FISA Masters på Belgias 
kjente regattabane i Hazewinkel 10.-13. september. Alle løp går over 1000 meter og med tre 
minutter mellom alle løp, så det er hektiske dager. Alv Heitmann, Kjell Fotland, John Rune 
Selvig, Jan Weizenboek, Reidar Mandt og Tore Gulli fikk følgende resultater: 

Alv nr. 2 i klasse MH 1X 

Alv, Jan, Kjell og John-Rune ble nr.6 (ikke sist da det ble rodd i åtte baner) i MF4x 

Reidar, Alv, Kjell og Tore ble nr.4 i MG4x  

Alv, Jan ble nr. 7 i MF2x 

Reidar og John-Rune ble nr. 5 i MF2x i et annet heat. 

Reidar, Jan, Kjell og John-Rune ble nr. 6 ME4x 

16 roere hadde i år registrert sine rodde km i ”den svarte permen”, men her nevnes bare de 
6 som tok Norges Roforbunds distansemerker med følgende antall km: 

Alv Heitmann  690 Gullmerke 

Kjell Fotland   255 Sølvmerke 

Reidar Mandt   226 Sølvmerke  

Randi West   575 Gullmerke  

Heide Tjøm  777 Gullmerke 

Lis Schjøtt              468 Gullmerke 

Håper at vi kan inspirere flere til å bli med på fine turer eller gjøre sine egne turer i 2016
  

Lis Schjøtt  

Tur og mosjons ansvarlig 



Rapport  Årerennet og Roerlangrennet 2014 

Det er dessverre ikke noe å rapportere. Årets aller største begivenhet for BR`s rointeresserte 
medlemmer, ble avlyst.  

Det var  8  Bærumsroere som deltok på Roerlangrennet  i Sørkedalen. 

Alv. 

 
 
REGATTAKOMITEENS BERETNING 2015 
 

Ved NRs Ting, november 2014 ble vi tildelt regattahelg 22.–23. august 2015. På Tingets 
regattaarrangørmøtet ble det bestemt å opprettholde startkontingentene uendret for 2015.  

Geir Foss har vært primus motor på regattakontoret de to siste årene, og har gjort en god 
del forbedringer i datasystemet vi bruker under regattaen, og fått det mer strømlinjet og 
funksjonelt. Da han ble nyvalgt kasserer i 2015 ba han om å slippe ansvaret for 
regattakontoret. En av de unge aktives far, Tore Langballe, utviste under forrige regatta stor 
interesse for dette arbeidet, og sa seg villig til å overta for Geir. Geir, Tore og 
regattakoordinator hadde noen møter på forsommeren hvor vi gjennomgikk system og 
rutiner. Det er for øvrig ikke til å underslå at påmeldingssystemet i SportsAdmin fortsatt ikke 
er utviklet for å fungere optimalt til roing. Det har sine åpenbare svakheter som vi må 
kompensere for, og som følgelig skaper ekstraarbeid.  
 
Kjørbosprinten 22. og 23. August 
Nytt for denne regattaen var samarbeidet med kajakklubben, de ønsket å bruke vårt 
baneanlegg til å arrangere kajakkregatta helgen før vår regatta. Banemannskapene måtte 
derfor med assistanse fra Kajakk-klubben legge ut banen tidligere enn vanlig. Samarbeidet 
var fint og vi fikk til en god erfaringsoverføring. Det ble også arrangert 2 felles møter på 
forsommeren der vi gikk igjennom hva som krevdes av innsats fra kajakklubben. 
Etter søknad fra klubbene stengte Bærum kommune  av sundet under Kalvøybrua for 
motorbåttrafikk i 14 dager, dette fordi anleggsarbeidet i området skapte store utfordringer for 
roere og padlere når banen var montert. Det ble trangt om plassen. Klubbene sørget for at 
påbudet ble behørig skiltet. Det er fint å dele slike utgifter samt leie av startbrygge med 
naboklubben. 
Utfyllingsprosjektet på Kadettangen gjorde at vi fikk nye problemer og hanskes med. En stor 
tung «Siltgardin» omkranset utfyllingsområdet, og gikk på enkelte steder inn i robanen. Vi 
fikk til et godt samarbeide med entreprenøren, og med felles anstrengelse fikk vi slept 
gardinen ut av banen.  
På kadettangen var parkeringsmulighetene kraftig redusert. 
Det ble informert om alternative kjøreveier og parkeringsmuligheter til deltagende klubber. 

De fleste funksjonærpostene var besatt i god tid før regattaen. Forespørsler til de aktives 
foreldre ga god respons og mange fikk mulighet til og «lære nye oppgaver». 

Knut Ødegaard sørget i forkant for å søke alle tillatelser. 

Kafe-/kjøkkentjenesten var godt besatt, og utvalget av mat og drikke var imponerende. Det 
ble rigget i stand en salgs-bod nede på båtplassen, noe som bidro til omsetningen. 



 I og med at alle våre yngre medlemmer deltar i regattaen sliter vi med å skaffe mange nok 
båtholdere til å ha en permanent stab på startbrygga. Men som alltid løste problemet seg. 

Også i år ble det et flott og vellykket arrangement. Og nok en gang var værgudene på vår 
side. Det kraftige regnværet lørdag morgen ga seg før regattaen skulle begynne. Mens 
regnbygene hang rundt oss i god avstand, hadde vi sol, og for det meste helt stille, flatt 
vann.  

Dommerrapporten var positiv. Klubben mottok brev fra Roforbundet, der de gratulerte med 
en meget godt gjennomført regatta. Klubben mottok også gode tilbakemeldinger fra 
deltagende klubber. 

For øvrig forløp regattaavviklingen uten forsinkelser, og på helt vanlig Kjørbosprint-vis. Det 
vil si – på førsteklasses måte! 

Banesjefene John Rune Selvik og Reidar Mandt, og Alv Heitmann hadde lagt ut banen med 
flotte, rette ”Albanostrekk”, og startertårnet og målboden hadde vi fått låne av Bærum 
kommune. Klubbens Kranbrygge ble brukt som innretterbrygge, og den har en lengde som 
gjør at vi slipper å forhale den til riktig posisjon for de forskjellige båtklassene. Regattabanen 
ble lagt ut en uke tidligere, sammen med kajakklubben. De deltok med mannskap for å lære 
hvordan baneutstyret fungerer. Samarbeidet fungerte godt, de deltok også på 
demonteringen av banen etter vår regatta. 

 Kommunikasjonen mellom start  og mål (Tom Johansen, Ib West og Trond Amundsen), og 
mellom mål og regattakontor fungerte utmerket. Resultatservicen likeså. Tore, og Thor 
Eivind Halvorsen med Geir som back up, håndterte datasystemet på beste måte. Sigmund 
Bragstad orden på båtnummerskilt, og Knut Ødegaard sørget for oppsett og kopiering av 
resultatlister. Og som vanlig styrte Philip Mitush speakertjenesten på utmerket måte.  

Hans Christian Skalleberg som var ansvarlig for sanitetstjenesten hadde heldigvis lite å 
gjøre, en stor takk til han! 

Deltakelsen var litt høyere enn de seneste foregående år. Og det var gledelig at det var flere 
seniorer med, selv om enkelte løp ikke hadde deltakelse. 

Det deltok 14 klubber, og Bærum ble suverent beste klubb med 93 poeng, mot NSRs 63 på 
andreplass. Vi deltok med våre juniorer, og de gjorde en strålende innsats på regattabanen. 
Mange seire og andreplasser. De som ikke nådde opp helt til øverste trinn på seierspallen 
viste likevel stor innsatsvilje og stå-på-mot. Gratulerer til dere alle!  

   
STOR TAKK TIL ALLE DERE SOM HJALP TIL PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE! 

Fra ungdommene som har festet blåser på banestrekkene, ryddet og vasket utstyr søndag 
etter regattaen. Dere som var båtholdere, og øvrig mannskap ved start, båtførere, 



parkeringsvakt, banemannskaper, teamet i målbua, regatta-sekretariatet, kjøkken- og 
kafépersonale, med Heide Tjøm i spissen, kakebakere,  

Uten dere alle ville ikke regattaen blitt noe av. 
 
På vegne av regattakomiteen 
Reidar Mandt 
regattakoordinator 
 

 

Statistikk deltakelse i Kjørbosprinten siste 10 år 

 U2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
UPåmeldte klubber 11 11 11 12 15 13 12 12 13 14 
UPåmeldte lag lørdag 131 165 152 130 140 161 159 178 204 227 
UPåmeldte lag søndag 117 147 151 152 156 154 154 175 219 233 
UStartende lag lørdag 121 153 128 117 134 149 147 155 191 190 
UStartende lag søndag 102 138 144 143  143 118 144 148 199 199 
Antall roere lørdag      268 261 278 329 325 
Antall roere søndag      249 266 272 368 354 
Antall påmeldte roere lørdag         391 
UAntall påmeldte roere søndag         409 

  



Deltakelse i Kjørboregattaen og Kjørbosprinten (etablert 1977) siste 30 år. I år uten stolper mangler 
oversikt over fordelingen. 1993 avlyst. 1997/1998 ikke innbudt til regatta på grunn av brannen i 1996. 
fra 1999 gjelder stolpene kun Kjørbosprinten, henholdsvis lørdag og søndag. 



Årsresultat 15 Genfors
28.02.2016 20:42 Side 1 av 2

25.01.16

2015 N 2014 2013 Budsjett

3020 Salg nøkkelkort 1.500,00            1.500,00        2.700,00        2.500,00            

3098 Gjennomfakturering - 14.388,00      - 

3110 Salg treningstøy/klubbeffekter 53.310,00         6) 16.100,00      10.500,00      120.000,00       

3310 Inntekter Kjørboregattaen 122.817,50       7) 107.150,00    87.410,00      75.000,00         

3311 Inntekter Kjørboregattaen Kafe 33.999,00         7) 29.340,00      - 25.000,00         

3320 Inntekt Kalvøyacup / Roathlon etc - 1.050,00        - 

3340 Inntekt Roskole, Kurs, etc. (roleir) 14.054,00         29.600,00      8.900,00        20.000,00         

3400 Offentlige tilskudd 115.399,49       8) 178.683,51    165.501,89    103.000,00       

3440 Offentlige tilskudd, spillemidler - 13.563,00      50.984,00      - 

3441 Andre tilskudd 240.000,00       123.500,00    21.620,00      205.000,00       

3620 Andre leieinntekter 28.383,70         9) - 25.000,00      - 

3920 Medlemskontingent 154.075,00       173.150,00    147.662,50    150.000,00       

3930 Startlisens / Treningsavgift 5.600,00            7.200,00        5.000,00        7.000,00            

3940 Egenandeler regattadeltakelse, senior - - 27.849,80      - 

3941 Egenandeler regattadeltakelse 33.200,00         - - 

3942 Egenandeler representasjon 17.555,50         31.508,50      20.000,00         

3944 Egenandeler treningsutgifter 327.763,00       4) 21.279,00      25.000,00         

3950 Egenandeler regattadeltakelse, junior - - 51.190,00      - 

3960 Bingo-/lotteriinntekter 92.355,00         105.490,00    79.202,00      80.000,00         

3970 Inntekter dugnader / arrangementer 8.022,51            6.734,00        - 

3997 Diverse inntekter 25.400,75         5) 82.874,72      106.283,86    30.500,00         

Sum Inntekter (Ex. Renter) 1.273.435,45    943.110,73   789.859,05   863.000,00       

4310 Kjørboregatta, utgifter -84.255,00        7) -46.919,80    -84.161,55    -40.000,00        

4311 Kjørboregatta, utgifter Kafe -16.791,96        7) -14.283,70    - -14.000,00        

4340 Roskole, kurs etc. utgifter - -591,60          - - 

4998 Diverse kostnader til viderefakturering - -14.388,00    -79.443,00    - 

5910 Forpleining/sosiale utgifter - - -840,70          - 

5915 Dugnadsutgifter, andre -1.023,22          -198,00          - - 

5930 Reise- og ulykkesforsikringer -7.900,00          -7.400,00       -7.000,00       -7.000,00          

6340 Strøm kiosk -3.494,04          -4.110,31       -2.465,15       -2.000,00          

6390 Annen kostnad lokaler -320,00              - - - 

6400 Startkontingent -91.017,00        -79.793,25    -72.289,82    -80.000,00        

6405 Billeie - -3.000,00       -64.743,00    - 

6410 Regattadeltakelse -46.579,64        -74.372,00    -138.673,72  -65.000,00        

6420 Representasjon NR -29.411,00        -50.917,00    -33.535,60    -40.000,00        

6440 Treningsutgifter -403.713,15      4) -86.033,91    -19.817,70    -48.500,00        

6441 Trenerhonorar -68.000,00        - -19.817,70    -60.000,00        

6510 Håndverktøy -3.508,10          -1.020,00       -1.557,80       -1.000,00          

6540 Inventar - - -1.260,00       - 

6550 Reperasjons- og vedlikeholdsmatriell -1.597,71          -1.496,35       -1.640,00       -1.500,00          

6620 Reparasjon og vedlikehold, utstyr - -1.225,58       -747,00          -1.000,00          

6630 Reparasjoner og vedlikehold båter/årer -24.136,60        -3.141,18       -5.711,49       -10.000,00        

6650 Vedlikehold båthus/båtplass - -22.270,39    -764,96          -2.500,00          

6710 Båter, anskaffelse -177.615,00      3) - -163.778,50  -350.000,00      

6720 Årer, anskaffelse - -5.000,00       -33.950,00    -7.500,00          

6730 Regattaanlegg, anskaffelse - -3.329,00       - -4.000,00          

6740 Annet anlegg, anskaffelse - -10.737,60    - -2.500,00          

6750 Baneprosjekt kostnader - -5.114,40       -4.239,50       -2.500,00          

6770 Profileringsprodukter -148.038,03      -2.937,50       -39.285,34    -120.000,00      

6780 Overføringer Driftsstyret -60.000,00        -70.000,00    -90.000,00    -70.000,00        

6790 Annet utstyr, anskaffelse -10.244,00        -15.292,20    -8.069,00       -5.000,00          

6800 Kontorrekvisita -1.103,00          -1.238,50       -1.772,00       -1.500,00          

6810 Innkjøp nøkkelkort - - - -2.500,00          

6820 Trykksaker / Klubbavis - -3.636,25       -3.907,00       -4.000,00          

6850 Styremøter/ konferanser -1.890,00          -2.800,00       -8.510,00       -5.000,00          

6855 Medlemsmøter/klubbarrangement -3.403,40          -2.458,30       -17.152,70    -3.000,00          

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. -5.224,00          -7.021,52       -16.893,60    -5.000,00          

6890 Annen kontorkostnad -8.440,00          -24.380,00    -7.415,00       -7.500,00          

6900 Telefon, Internett -5.297,84          -9.214,16       -9.088,50       -7.000,00          

6940 Porto -315,00              -1.844,00       -2.326,50       -2.000,00          

7000 Driftsutgifter, Bil -9.883,82          -17.107,17    -10.260,09    -14.000,00        

7010 Driftsutgifter, Følgebåt -9.738,06          -11.962,61    -7.470,02       -10.000,00        

7020 Vedlikehold, Bil Tilhenger Følgebåt -3.679,50          -12.126,30    -4.605,36       -15.000,00        

7100 Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.) - - -527,00          - 

7320 Annonser / Reklame - - -1.287,50       - 

7420 Gaver / Oppmerksomheter -1.557,00          -7.181,10       -3.085,00       -3.000,00          

7430 Gravering - -1.406,00       -220,00          -1.500,00          

7590 Forsikringer, samlet -39.695,00        -40.936,00    -37.385,00    -40.000,00        

7770 Bank og kortgebyr / Øreavrunding -783,50              -895,00          -286,00          -500,00              

7790 Diverse kostnader - -4.341,50       -177,00          - 

7830 Tap på fordringer -1.050,00          -8.800,00       -11.250,00    -4.000,00          

KONTO
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2015 N 2014 2013 BudsjettKONTO

Diff sum enkeltposter og total - - 18.917,11      

Sum kostnader -1.269.704,57   -680.920,18  -998.492,69  -1.059.500,00   

Driftsresultat 3.730,88            262.190,55   -208.633,64  -196.500,00      

8040 Renteinntekter bank 16.763,77         30.724,36      32.670,97      24.000,00         

Årsresultat før avsetninger og overføringer 20.494,65         292.914,91   -175.962,67  -172.500,00      

8900 Renteavsetninger -16.763,77        1) -30.724,36    -32.670,97    - 

8910 Avsetning Bærum Roklubbs Fond - - - 

8920 Avsetning bilfond - - - 

8930 Avsetning båtfond - - 80.000,00      - 

8940 Avsetning husfond - - - 

8950 Avsetning Øremerkete midler 6.751,60            2) -172.500,00  172.500,00       

8955 Avsetn. til andre forpliktelser - - - 

8960 Overføringer annen egenkapital -10.482,48        -89.690,55    128.633,64    - 

Årsresultat etter avsetninger og overføringer - - - - 

1) 2110 Bærum Roklubbs fond 9.162,93            

2120 Bilfond 1.740,41            

2130 Båtfond 1.037,70            

2140 Husfond 1.883,95            

2985 Ungdomsutvalget 260,08 

2050 Opptjent egenkapital 2.678,70            

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9) Utleie Kioskplass med strøm

Tilbakebet. mva-kompensasjon vi fikk i 2014 for baneprosjektet fra 2013 pga. formaliafeil.  Håper å få tilbake i 2016 (18.768 i redusert inntekt 2015)

Netto avgang av øremerkede midlert (se balanse note 2))

ThøgerBoats:  Starline Trainer 1x, HC-racer extreme 2x, Trainer 2x, Extreme 1x

Store tall pga. overgang til bruttoføring (ifht. 2014).  Frankriktetur; BruttoKost:-305.535 Nettokost: -19.258

Salg av Solodden, Pilen og Eilif.  Widerefakt Wifi BKK og Sant.  Kundeutbytte Gjensidige.

Vesentlig salgbar kleskoleksjon igjen på på lager.

Resultat Kjørbosprinten totalt: 65.770 ink. bryggestøtte Oslo Rokrets. Kafe: 17.207, regatta: 38.563
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Nr. Navn Åpningsbalanse, år Debet Kredit Avslutningsbalanse, år

1500 Kundefordringer 23.338,50 542.227,45 533.696,75 31.869,20

1553 Utleggsfordring, kasserer (avregningskto) 0,00 350,00 350,00 0,00

1554 Utleggsfordring, rosjef (avregningskto) 12.186,11 7.813,89 20.000,00 0,00

1570 Fordringer Driftsstyret Båtsportens Hus 0,00 83.000,00 83.000,00 0,00

1575 Kortsiktig fordring andre 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00

1580 Avsetning tap på fordringer -10.000,00 6.650,00 0,00 -3.350,00

Sum kortsiktige fordringer 25.524,61 649.741,34 646.746,75 28.519,20

1900 Kontanter 0,00 804,00 0,00 804,00

1920 Bankinnskudd 61.187,04 1.638.808,71 1.639.168,96 60.826,79

1921 Bank, Bærum Roklubbs Fond 754.958,87 9.162,93 0,00 764.121,80

1923 Særvilkår. Fonds- og oppsparing 763.281,97 432.552,24 390.000,00 805.834,21

SUM EIENDELER 1.604.952,49 2.731.069,22 2.675.915,71 1.660.106,00

2050 Opptjent egenkapital -225.367,59 0,00 13.161,18 -238.528,77 1)

Periodens resultat 0,00 1.382.869,31 1.382.869,31 0,00

2110 Bærum Roklubbs fond -754.958,87 0,00 9.162,93 -764.121,80

2120 Bilfond -146.426,16 0,00 1.740,41 -148.166,57

2130 Båtfond -87.304,83 0,00 1.037,70 -88.342,53

2140 Husfond -158.502,45 0,00 1.883,95 -160.386,40

2160 Øremerkete midler -192.500,00 6.751,60 0,00 -185.748,40 2)

2400 Leverandørgjeld -2.300,00 933.090,77 975.021,33 -44.230,56

2980 Annen kortsiktig gjeld -22.000,00 24.000,00 4.150,00 -2.150,00

2985 Ungdomsutvalget -15.592,59 2.421,70 15.260,08 -28.430,97

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1.604.952,49 2.349.133,38 2.404.286,89 -1.660.106,00

1) Disponert fra årsresultat -225.367,59 10.482,48 -235.850,07

Renteavsetning 2.678,70 -238.528,77

2) Båtslipp -20.000,00 -20.000,00

Forsikringsoppgjør 2x -62.500,00 -82.500,00

Bergesenstiftelsen:  Støtte til kjøp av  2 båter -110.000,00 -192.500,00

Gjensidigestiftelsen Støtte til båter 110.000,00 -302.500,00

Sparebankstiftelsen Støtte til båter 85.000,00 -387.500,00

Rep. Og kjøp av båter 2015 201.751,60 -185.748,40

Sandvika 11.2.15

945037 - Bærum Roklubb





Innkommede forslag: 

Styret har ikke mottatt forslag fra  andre medlemmer innen den angitte fristen. 

Styret vil selv fremme følgende forslag: 

Endring i Bærum Roklubbs Lov; § 15, pkt. 10 a) mfl. 

Betegnelsene «Formann»  og «Viseformann»  endres til  «Leder» og «Nestleder» 

Endringene gjennomføres  i alle de paragrafer hvor de tidligere betegnelsene finnes, og de nye 
betegnelsene tas i bruk fra og med vedtaket; men det vil ikke bli trykket opp nye «Lover for Bærum 
Roklubb» før en mer omfattende revisjon gjør det naturlig.  

Forslaget er begrunnet med at det er naturlig å ha kjønnsnøytrale betegnelser på klubbens valgte 
tillitspersoner.  

Fastsette Medlemskontingent 

Styret ønsker å heve medlemskontingenten for 2016. 

Hovedmedlem fra kr. 1.350,- til kr. 1.400,- 
Familiemedlem fra kr. 850,- til kr. 900,- 
Ordinært medlem fra kr 300.- til 350.-: 

Forslaget er begrunnet ut i fra en justering av nivåene etter flere år på samme nivå; og  fordi 
klubben har et økende aktivitets- og kostnadsnivå uten sikker økning i sikre inntekter. 
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BUD 16

3110 Salg treningstøy/klubbeffekter 50.000,00          

3310 Inntekter Kjørboregattaen 100.000,00        

3311 Inntekter Kjørboregattaen Kafe 30.000,00          

3340 Inntekt Roskole, Kurs, etc. (roleir) 20.000,00          

3400 Offentlige tilskudd 149.768,00        

3440 Offentlige tilskudd, spillemidler 63.718,00          

3441 Andre tilskudd 25.000,00          

3620 Andre leieinntekter 53.383,70          

3920 Medlemskontingent 150.000,00        

3930 Startlisens / Treningsavgift 6.000,00            

3941 Egenandeler regattadeltakelse 39.000,00          

3942 Egenandeler representasjon 30.000,00          

3944 Egenandeler treningsutgifter 77.502,69          

3960 Bingo-/lotteriinntekter 30.964,00          

3970 Inntekter dugnader / arrangementer 7.000,00            

3997 Diverse inntekter 13.969,00          

Sum Inntekter (Ex. Renter) 846.305,39        

BUD 16

4310 Kjørboregatta, utgifter -77.500,00         

4311 Kjørboregatta, utgifter Kafe -17.500,00         

5915 Dugnadsutgifter, andre -1.000,00           

5930 Reise- og ulykkesforsikringer -8.300,00           

6340 Strøm kiosk -3.500,00           

6390 Annen kostnad lokaler -500,00 

6400 Startkontingent -96.617,00         

6410 Regattadeltakelse -100.000,00       

6420 Representasjon NR -50.000,00         

6440 Treningsutgifter -112.125,00       

6441 Trenerhonorar -100.000,00       

6510 Håndverktøy -5.000,00           

6550 Reperasjons- og vedlikeholdsmatriell -2.000,00           

6630 Reparasjoner og vedlikehold båter/årer -20.000,00         

6710 Båter, anskaffelse -108.000,00       

6720 Årer, anskaffelse -15.000,00         

6770 Profileringsprodukter -25.000,00         

6780 Overføringer Driftsstyret -75.000,00         

6790 Annet utstyr, anskaffelse -15.000,00         

6800 Kontorrekvisita -1.500,00           

6850 Styremøter/ konferanser -4.000,00           

6855 Medlemsmøter/klubbarrangement -4.000,00           

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. -6.000,00           

6890 Annen kontorkostnad -8.500,00           

6900 Telefon, Internett -5.500,00           

6940 Porto -1.000,00           

7000 Driftsutgifter, Bil -14.000,00         

7010 Driftsutgifter, Følgebåt -10.000,00         

7020 Vedlikehold, Bil Tilhenger Følgebåt -15.000,00         

7420 Gaver / Oppmerksomheter -3.000,00           

7590 Forsikringer, samlet -45.000,00         

7770 Bank og kortgebyr / Øreavrunding -750,00 

7830 Tap på fordringer -3.350,00           

Sum kostnader -953.642,00       

Driftsresultat -107.336,61       

8040 Renteinntekter bank 6.615,63            

Årsresultat før avsetninger og overføringer -100.720,98       

8900 Renteavsetninger -6.615,63           

8950 Avsetning Øremerkete midler 143.000,00        

8960 Overføringer annen egenkapital -35.663,39         

Årsresultat etter avsetninger og overføringer 0,00

INNTEKTER

KOSTNADER



Forslag fra valgkomiteen Bærum Roklubb 2016 26.2.2016

Styret: 

Formann Tore Gulli Gjenvalg 

Viseformann Bente Dingen Ny 

Kasserer Carina Bratli Ny 

Sekretær Heide Tjøm Gjenvalg 

Rosjef Anders Hovde Gjenvalg (oppnevnt etter generalforsamling 2015) 

Materialsjef Alv B. Heitmann Gjenvalg 

Styremedlem Lis Schjøtt Gjenvalg 

Styremedlem Reidar Mandt Gjenvalg 

Varamedlem Tor Eivind Halvorsen Ny 

Ungdomsrepresentant Andreas Erichsen Berge Gjenvalg 

Routvalget: 

Rosjef Anders Hovde Gjenvalg (oppnevnt etter generalforsamling 2015) 

Medlem Sigrid Gillebo Gjenvalg 

Medlem Lis Schjøtt Gjenvalg 

Medlem Arne Bratli Gjenvalg (oppnevnt etter generalforsamling 2015) 

Medlem Marte Krogsrud Gjenvalg 

Tur- og mosjonsutvalget: 

Leder Randi West Ny 

Medlem Lis Schjøtt Gjenvalg 

Rekrutterings- og ungdomsutvalget: Styret gis fullmakt til å utpeke medlemmer. 

Skikomiteen: Styret gis fullmakt til å utpeke medlemmer. 

Driftsstyret for Båtsportens Hus: 

Tore Gulli Gjenvalg 

Elisabeth Sørenssen Gjenvalg 



Rådet: 

Ole Nafstad Sittende 3. året 

Lizzie Schjøtt Sittende 3. året 

Petter Høgli Sittende 2. året 

Tom Johansen Sittende 2. året 

Knut Ødegaard Sittende 2. året 

Svein Nielsen Gjenvalg 1. året 

John Rune Selvik Gjenvalg 1. året 

Regattakomité: 

Formann Tore Gulli Gjenvalg 

Koordinator Reidar Mandt Gjenvalg (oppnevnt etter generalforsamling 2015) 

Bane John Rune Selvik Gjenvalg 

Bane Reidar Mandt Gjenvalg 

Kontor koordinator Sigmund Bragstad Ny 

Kontor Rune Skatt Ny 

Kontor Thor Eivind Halvorsen Gjenvalg 

Kontor Edwin Aalders Ny 

Kontor Tor Hauge Ny 

Premier Lis Schjøtt Gjenvalg 

Teknisk komite Trond Amundsen Gjenvalg 

Teknisk komite Ib West Gjenvalg 

Teknisk komite Tom Johansen Gjenvalg 

Båtansvarlig Alv Heitman Gjenvalg 

Båtplassansvarlig Jan Weitzenboeck Ny 

Kafeansvarlig Kjersti Fuglseth Ny 

Referent Philip Mitusch Gjenvalg 

Revisorer: 

Kjell Fotland Gjenvalg 

Rolf Storm Gjenvalg (oppnevnt etter generalforsamling 2015) 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne disse i hvert tilfelle. 

Valgkomite: 

Medlem Hege Bragstad Ny 

Medlem Halvor West Gjenvalg 

Varamedlem TBN Styret gis fullmakt til å utpeke medlem 
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