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Behandle Årsberetning fra styret og utvalgene
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette klubbens kontingent
Vedta klubbens budsjett
Bestemme klubbens organisasjon
Valg

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

Vennligst les beretningen nøye på forhånd og ta heftet med på generalforsamlingen, slik at behandlingen
kan gå raskt og greit unna.
Vær vennlig å møte presis.
Sandvika, 7. februar 2011
VEL MØTT!
Hilsen Styret
http:// www.baerum-roklubb.no
E-post: kontakt@baerum-roklubb.no



BÆRUM ROKLUBBS ÅRSBERETNING 1.1. 2010-31.12. 2010
Styrets beretning
Styret valgt på generalforsamlingen 4. mars 2010 har bestått av:
Formann:
Hans Christian Skalleberg
Viseformann:
Reidar Mandt
Sekretær:
Randi West
Kasserer:
Knut Ødegaard
Rosjef:
Morten Brinck-Mortensen
Materialsjef:
Alv B. Heitmann
Styremedlem:
Lis Schjøtt
Styremedlem:
Antje Barsch (sluttett i mai)
Oppnevnt ungdomsrepresentant
		

Marte Kaasen Krogsrud (til september)
Tobias Otterstad (fra september)

Medlemmer:
Per 31.12. 2010 hadde klubben 181 medlemmer (2009 180)
Æresmedlemmer:
3 (Egon Kaltoft, Ole Nafstad og Knut Ødegaard)
Livsvarige:
5
Aktivitetsmedl.:
- Voksne:*
93 (39 kvinner og 54 menn)
-*

- Ungdom:**

- **

hvorav henholdsvis 17 og 8 har familiemedlemskap

37 (12 jenter og 25 gutter)

hvorav henholdsvis 5 og 3 har familiemedlemskap

Ordinære medl.:
43 (15 kvinner og 28 menn)
Utmeldt/gått bort:	19/0
Strøket:
4
Nye i 2010:
24

Møter/Arrangementer
Styret:
	10 styremøter
Møte med rådet vedr. diponering av fondsmidler til båtkjøp
Møter med Thomas Sandum/Sant Selskapsmat, vedr. utleielokalene i 3. etasje, med hensyn til vedlikehold,
		 orden, renhold o.l. og fornyelser, Hans Christian Skalleberg, Reidar Mandt,
NR Spesialtrenerforum, Ole Nafstad
Møter i Oslo Rokrets vedr. å finne ny formann, Hans Christian Skalleberg
Oslo Rokrets Ting, Hans Christian Skalleberg
Årsmøte i Bærum Idrettsråd (BIR), Reidar Mandt
Bærum Kajakklubbs 75-årsjubileums-mottakelse 10. mai, Knut Ødegaard
Møter med Bærum Kommune, vedr. baneprosjektet, Hans Christian Skalleberg, Reidar Mandt, John Rune
		 Selvik og Knut Ødegaard
Bærum Sportsklubbs 100-årsjubileums-mottakelse juni, Hans Christian Skalleberg, Knut Ødegaard
Oslo Rokrets formanns-/klubbledermøte, Hans Christian Skalleberg, Morten Brinck-Mortensen,
Fellesmøte Driftsstyret, BKK, BR, styret
Bærum Idrettsråd høstseminar, Tyrifjord Hotel, 30. okt., Hans Christian Skalleberg
Norges Roforbunds Ting, Hamar 20.–21. nov., Hans Christian Skalleberg, Morten Brinck-Mortensen og
		 Knut Ødegaard
Utvalg:
NR regattaarrangørmøte, Gardermoen 14. mars, Knut Ødegaard
NR regattaarrangørmøte, Hamar 19. nov., Hans Christian Skalleberg og Knut Ødegaard
Aktives representasjon/samlinger etc.:
Nordisk Juniormesterskap, Tammerfors 19.-20. juli, Dag-Erik Tvedt, 1x og 4x
Verdensmesterkap Junior, Racice (Praha) 5.-8. august, Dag-Erik Tvedt, 4x
Baltic Cup, Hambug 2. og 3. september, Christina Augum, 2-, Thea Melsen Sudmann, 4x, Halvor West, 2x.



Egne arrangementer:
Roswing på klubben, ungdomsarrangement i januar
Alf Heitmann arrangerte skismørekurs i januar
Generalforsamling 4. mars
Kurskvelder: ”Hva vil du med klubben din?” i regi av Akershus Idrettskrets,
		 3 kurskvelder vår, sommer, høst. første gang 8. mars
Skisamling Gol, mars, 23 deltakere
Vårdugnad 8. og 9. mai
Foredragskvelder om trening/motivasjon, v/Åke Fiskerstrand
Sesongåpning 1. mai
Ungdomssamling Solodden 20.-24. juni
Roskole med avslutningsarrangement 23. juni
Sankthansarrangement 23. juni
Kjørbosprinten 21.-22 august
Klubbmesterskap 16. oktober
Høstdugnad 24. oktober
Sesongavslutningsarrangement aktive 28. oktober
Grøtfest 15. desember
Forhold utad:
Klubben har vært representert i en rekke forskjellige utvalg og komiteer etc.
Norges Roforbund:
Dommerutvalget, medlem
Tore Gulli, har også oppgaver Nordisk Roforbund
Kongepokalkomiteen, leder
Lis Schjøtt
Utvalg for funksjonshemmede, medlem Lis Schjøtt
medlem
Thor Nilsen
Appellutvalget, varamedlem
Tom Johansen
Valgkomiteen, medlem
Lis Schjøtt
NR-kontakt:
Trenerkontakt
Utdanningskontakt
Tur- og trimansvarlig kontakt
Kvinnekontakt
Rosportens Venner:
Viseformann

Morten Brinck-Mortensen
Lis Schjøt
Lis Schjøtt
Lis Schjøtt
Lis Schjøtt

FISA:
Thor Nilsen honorær formann for FISAs Competitive Rowing Commission og dessuten ansatt
som utviklingsdirektør
Tore Gulli dommer i FISA World Master Rowing, St. Catherines Canada
Bærum Idrettsråd:
Revisor					
Tore Gulli
Generelt
Til generalforsamlingen 4. mars 2010 møtte det 26 medlemmer, inkl. 4 ungdomsmedlemmer, hvorav 1 uten stemmerett. På generalforsamlingen ble det vedtatt å øke aktivitetskontingenten med kr 150,-, til kr 1 250,-.
Familie-aktivitetskontingenten ble da kr 775,-.
Sesong åpningen 1. mai ble som vanlig et fint arrangement , hvor det møtte opp mange fra begge klubbene.
Dessverre var været ganske surt og guffent, med regn og vind. Åpningstalen ble holdt av formannen, Hans
Chrisstian Skalleberg. Etter flaggheisingen og nasjonalsangen var det duket for dåp av hele tre nye båter, for juniorene. To Starline singlescullere for henholdsvis 80 kg og 70 kg. Båtene ble døpt av Trond Amundsen, og fikk
navnene ”Hilde,” og ”Lizzie”, etter våre to lettvektsroere, flere ganger norgesmestere og Kongepokalvinnere, Hilde
Gudem og Lizzie Schjøtt. Knut Ødegaard døpte den nye dobbeltsculleren fra Filippi. Den fikk navnet ”Ingolf”, etter tidligere også flere ganger norgesmester, nordisk mester, Kongepokalvinner, OL-deltaker. og Kalvøyas beskytter, Ingolf Kristiansen. Etter dåpsseremonien måtte båtene på vannet, selv om det ble en sur fornøyelse for Hilde,
Sebastian Brinck-Moortensen, og Dag-Erik Tvedt og Halvor West. Deretter var det samling for alle i klubbrommet,
med kaker, kaffe og brus, og utlodning av fine gevinster.



Strategiplanen 2008–2010
Strategiplanen 2010 var nå sluttført. I den møtevirksomheten vi hadde med kurset ”Hva vil du med klubben din?”,
i samarbeid med Akershus Idrettskrets, kom det frem flere ting som kan danne grunnlag for det videre klubbarbeidet og satsningen på juniorroingen. Det ble poengtert et stort savn av et til enhver tid tilgjengelig klubblokale.
Styret vil arbeide videre for å etablere en ordning med leietaker om en fast klubbdag i uken. I henhold til kontrakten
har vi anledning til å benytte lokalet når det ikke er utleid. Det er en gjensidig plikt til å overlate lokalet i rengjort
og ryddig stand.
Det har vært satset meget godt på juniorene også denne sesongen, men vi har ennå ikke klart å få satt sammen
større lagbåter, noe som har vært et uttrykt ønske i strategiplanen. Det er i klubbregi bare rodd singlescullere og
dobbeltsculler. Også denne sesongen fikk vi i stand et trenerapparat, da Ole Nafstad sa seg villig til å ta seg av trenerjobben for de eldre juniorene, mens Sigrid Gillebo har vært trener for de yngste. Ole har imidlertid sagt nei til å
påta seg treneransvaret for kommende sesong. Vi takker Ole for den innsatsen han har utvist i sommer, noe som ble
behørig markert på ungdommenes sesongavslutningfest. Styret har satt i gang prosessen med å finne en ny trener
for sesongen 2011, i første omgang. Når det gjelder oppnådde resultater henvises det til rosjefens beretning.
Rekruttering
Vi er fortsatt et stykke unna av å nå målet i strategiplanen 100%. Ungdoms- og rekrutteringsutvalget har jobbet bra
med roskolen, og spesielt på det sosiale plan, med mange tiltak rettet mot ungdommene. Fortsatt trenger vi å intensivere arbeidet med rekrutteringen, spesielt på ungdomsplanet, og å ta godt vare på de ungdommene vi har, selv
om de i første omgang ikke tenker så mye på konkurranseroing. Vi må bli flinkere til å markedsføre oss og skape
blest om alle de gode resultatene vi har på regattabanen! Vi har en stor utfordring i å bringe medlemsmassen opp på
tidligere nivå, og i å etablere et godt og velfungerende mottaksapparat. Alle våre medlemmer oppfordres til å være
ambassadører for klubben, og opptre høflig, vennlig, inkluderende og informativ overfor nye medlemmer, og også
overfor interesserte som bare titter innom. Alle kan være potensielle medlemmer.
Roskolen
Det har vært avviklet roskole med ca. 12 deltakere i løpet av forsommeren, og med 5-6 på høsten. De fleste av disse
var ungdommer, men det var også flere voksne. Mange er blitt medlemmer. Stor takk til Lis som har stått for det
meste av instruksjonen. Se for øvrig utvalgets rapport.
Bredde
Mosjonistenes tirsdagstreninger har stort sett hatt vanlig bra oppmøte. Det har vært mange på innetreningen vinterstid. Roingen kunne godt vært organisert bedre. Det har lett for å bli venting fordi man ankommer til forskjellig tid.
Fasst tid for oppmøte på brygga, ferdig skiftet hadde vært å foretrekke. Båtkapasiteten for mosjonistene er ikke fullt
utnyttet, så det er alltid plass til flere! Damene kunne vist seg noe mer på tirsdagsroingen, Men en liten ”fast gruppe” av turroere har vært med på å ro turer lørdager og søndager. Roorienteringen har ikke vært prioritert i sommer,
men noen har ført km til Distansemerket. Det også foretatt noen langturer. Se tur- og mosjonsytvalgets beretning.
Som statistikken foran viser har vi hatt et forholdsvis stort frafall av medlemmer, men det er gledelig at vi har hatt
en tilsvarende tilgang. Det er å håpe at de nye vil finne seg til rette og bli værende i klubben. Det er også gledelig at
medlemmer som har vært i utlendighet i opptil flere år har funnet tilbake. Men det er flere ”gamle” medlemmer vi
gjerne skulle sett mer til på øya. Det er en oppgave å få medlemmene til å komme ned på klubben for å ro, det er jo
det som er meningen med medlemskapet. Hvis vi kan få til faste klubbkvelder med enkel servering vil det kanskje
kunne bli litt mer attraktivt, også for dem som ikke er så ro-aktive lenger.
Forholdene i treningsrommet er litt opp og ned, men stort sett bra. Det innskjerpes fortsatt at alle må være med på
å holde orden og rydde bort vektutstyr etter seg. Når manualer og skiver ligger utover, er det til hinder for rengjøringspersonalet. Det er ikke meningen at det er de som skal rydde. Blir det ikke ryddet, blir det ikke vasket. Dette
gir uhygieniske treningsforhold. Og skitt og støv vil gro - til ergrelse for de mange brukerne av treningsrsommet,
inkludert deg. Vi må alle passe på å holde treningsrommet ryddig og i orden!
Idrettslig aktivitet
Totalt har det vært noen ferre regattastarter i år, i forhold til i fjor, bl.a. på grunn av bortfallet av mastersroere.
Styret vil imidlertid gratulere Hilde Gudem med NM-seieren i damer lettvekt single-sculler og med Kongepokalen.
Likeledes gratulerer vi Dag-Erik Tvedt og Halvor West med seieren i junior dobbeltsculler i NM, og Dag-Erik med
Nordisk Mesterskap i junior singlsculler og i dobbeltfirer.
Dag-Erik ble også tatt ut til Junior VM i Praha, i dobbeltfirer. Laget oppnådde en flott 5.-plass, av i alt 24 båter.
I Baltic Cup, som er en junior-landskamp mellom Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Norge, Polen,
Russland, Sverige og Tyskland, hvor Norge ble nr. 2, var Bærum representert ved Tea Melsen Sudmann i 4x,
Halvor West i 2x og Christina Augum i 2-. Thea fikk to 4.-plasser og Halvor en 4.-plass og en 6.-plass.
Vi gratulerer spesielt Christina og hennes makker fra Kristiansand som vant overlegent på 2000 m, og fikk en fin
2.-plass på 500 m.
Det ble ikke noe av Åtter Grand Prix-roingen vinteren 2009/2010. Vinteren 2010/2011 er dette satt i system igjen



og vi har gjennomført 2 runder før årsskiftet.
For øvrig henvises det til Rosjefens rapport.
Økonomi og administrasjon
Klubbens økonomi har i denne beretningsperioden blitt bedre enn vi utgangspunktet så mulighetene for, og som
avspeiler seg i budsjettet for 2010.
Det rådet stor usikkerhet vedrørende bingoinntekter etter omlegningen i Norsk Tipping, med fjerning av bingoautomater, og innføringen av NTs egne, en usikkerhet som fortsatt er til stede. Våre bange anelser ble heldigvis gjort
til skamme, så vi har kunnet bokføre et større beløp enn vi trodde på forånd. Men vi tar ingenting for gitt. Vi må
nok belage oss på at inntektene herfra etter hvert blir mindre.
I offentlige tilskudd har vi til sammem mottatt kr 129 290,25, hvorav ca kr 6 000,- i grasrotmidler. Styret oppfordrer medlemmene med deres familier å registrere seg hos Norsk Tipping til fordel for klubben. Tippe- eller lottoinnsatsen genererer automatisk et 5% bidrag til klubben. Organisasjonsnummeret er 983811043. Husk ”Alle monner drar”!
Fra 2010 har NIF fått fremforhandlet med Departementet en ordning med momsrefusjon for idretten. Det er, foreløpig, ikke snakk om full kompensasjon, men en viss prosentdel basert på idrettsforeningenes mva-belagte omkostninger. Foreningene må selv sende inn sine regnskapstall fra revidert årsregnskap. Det er å håpe at refusjonsprosenten vil øke med årene.
Se Gaver og bidrag side 9.
Før nyttår i fjor fikk vi oppsigelse fra Thomas Sandum på leie av kioskplassen i badebukta. På nyåret fikk vi en
ny søknad om leie, og etter noe parlamentering ble det enighet om en leiesum som var noe lavere enn den sist betalte. På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt å heve kontingenten for 2010 for å dekke inn for lavere renteavkastning og for forventet nedgang i offentlige bidrag.
På grunn av ekstraordinære utgifter i 2009 i forbindelse med Kjørboregattaen, og båter bestilt til 2010, men fakturert i 2009, ble regnskapet i fjor gjort opp med et regnskapsmessig underskudd som ble dekket inn ved disponering
av fondsmidler og reduksjon av egenkapitalen.
I 2010 har vi hatt et mer normalår når det gjelder utgifter, og har helddigvis kunnet disponere et pent overskudd
og tilbakeføre fondsutbetalingen fra Bærum Roklubbs Fond, og i tillegg avsette beløp til de øvrige disposisjonsfondene. Posten for startkontingenter er noe lavere enn i 2009. Likeledes treningsutgifter, men disse vil høyst sannsynlig øke til 2009-nivå i kommende sesong. Representasjonsutgiftene var høyere, og vil nok bli minst like store i
2011. Driftsbidraget til Båtsportens Hus på kr 50 000,- er kr 20 000,- høyere enn i 2009.
Vi viser for øvrig til det vedlagte resultatregnskap og balanse, side 22
Sosiale tiltak/-forhold
Sesongåpningen er det første og store arrangementet. Alltid med et stort oppmøte av klubbens medlemmer - uansett vær. Som nevnt foran ble det også i år et vellykket arrangement. Det neste arrangementet som pleier å samle en
brukbar skare av medlemmer er den årlige sankthansfesten, hvor vi kommer sammen med medbrakt mat og drikke
og koser oss ute i kveldssolen når den er til stede, eller inne i båthallen. I år var det ekstra stort fremmøte, med over
40 til stede. Sommerleiren på Solodden ble arrangert samtidig, og alle derfra var med å feire sankthans på klubben.
Avslutningen av roskolen foregikk med en liten regatta etterfulgt av grilling av pølser.
Ungdoms- og rekrutteringsutvalget har jobbet godt gjennom hele sesongen, med sosiale tiltak under regattaene,
sommerleir på Solodden, og sesongavslutningsfest med tacos og annet godt. Marte Krogsrud viste bilder fra sommerens regattaer, trening og øvrige evenementer. Treneren, Ole Nafstad, ble behørig takket for arbeidet han har
nedlagt for de aktive. Det ble både gaver og stor applaus. Også de aktive fikk gaver, av det mer humoristiske og
skøyeraktige slaget. Til slutt var det kåring av ”Årets ungdomsutøver”, som ble Marte Krogsrud
Vi viser for øvrig til Ungdoms- og rekrutteringsutvalgets rapport.
I henhold til utleiekontrakten for Båtsportens Hus har vi anledning til å disponere klubblokalene når disse ikke er
utleid. Driftsstyret må gjøre mer for å få til en ordning med en fast klubbdag i uken, hvor vi kan få disponere klubblokalene i 3. etasje til sosialt samvær. Ordningen må fungere på den måten at leietaker, Sant Selkapsmat, må gi oss
beskjed når lokalene ikke er utleid. Forutsetningen er at begge parter holder det rent og ryddig, og forlater lokalene
slik de skal være.
Eldres høstfest skulle vært arrangert 30. oktober, men ble desverre avlyst på grunn av dårlig organisering med
utsendelsen av invitasjonene.
15. desember var det igjen Grøtfest, med utlodning. Nok en gang stor stemning og mange til stede av både ungdommer og voksne.
Informasjon til medlemmene
I 2010 er klubbavisen kommet ut med to utgaver, og det er sendt ut fire rundskriv, i tillegg til info sent ut på e-post
og ved oppslag på klubben. Med e-postadresser til vel 120 av klubbens medlemmer, inkl. enkelte familiemedlemmer uten egen e-postadresse, regner vi med at vi dekker ca. 140. Da gjenstår det ca. 40 medlemmer. Vi vet at det er



en god del av disse som ikke har e-post, men tror at det fortsatt er flere som disponerer e-post. Nok en gang gjentar
vi oppfordringen til disse om å sende oss sin adresse til: <kontakt@baerum-roklubb.no>! Klubben sparer portoutgifter ved å bruke e-post til informasjon til medlemmene. Informasjon blir også lagt ut på klubbens hjemmeside,
www.baerum-roklubb.no. Vi minner også om oppslagstavlen i garderobegangen og i gangen utenfor treningsrommet, hvor aktuelle beskjeder og informasjon blir slått opp.
Hjemmesidene, som i fjor ble lagt over på en ny server, er i stadig forbedring. Sidene er blitt omarbeidet og oppgradert og har fått et nytt friskere utseende. Redaksjonsgruppen med Randi West og Marte Krogsrud gjør en veldig
fin og god jobb. De arbeider kontinuerlig med forbedringer, og mottar gjerne innspill og aktuell tekst og bilder til
sidene. Dette kan sendes på e-post til Randi: <randis@epostadresse.net>.
Båtsportens Hus. Anlegg og materiell. Nyanskaffelser
Klubbens representanter til Driftsstyret for Båtsportens Hus har vært Elisabeth Sørenssen og Hans Christian
Skalleberg. Kajakklubbens representant har vært Tore Berger og Tone Dahle. Ved mottakelsen i forbindelse med
kajakklubbens 75-årsjubileum overakte vi i gave et norsk flagg som passer til de små fleggstengene. Den store
flaggstangen, hvor vårt flagg passer, knakk for tre år siden. Flaggstengene står på kommunal grunn, men kommunen vil ikke bekoste ny.
I slutten av mai mottok vi et brev fra kajakkluben hvor de uttrykte misnøye med planleggingen av fellesdugnaden, som var igangsatt av oss. Etter dette sendte vi et brev til BKK hvor vi foreslo at vi skulle overta ansvaret for alt
vedlikehold av fellesarealene, mot at BKK betalte 2/3 av fellesutgiftene. Bakgrunnen var at kajakklubben sjelden
hadde ansvarlige styremedlemmer til stede, og følgelig ikke tok noe umiddelart ansvar for ting som måtte gjøres.
Noe som resulterte i at dette falt på oss. BKK avviste forslaget, og i et senere møte mellom driftsstyret, BKK og
BR kom man i fellesskap frem til en ordning man mente skulle fungere.
Leietakers bankgaranti for 6 md. leie/depositum er endelig på plass.
Fra 1.1.2010 er vi fakturert vann- og kloakkavgift. Systemet med kloakkavgift går ut på at vannvolum inn er lik
volum ut i avløpet. Klubbenes vannforbruk er størst i sommerhalvåret, noe vi alle vet skyldes spyling av båtene
for å få vekk saltvannet og annen skitt fra sjøen. Skitten fra dette spylevannet renner til bake til der det kom fra, og
belaster ikke det kommunale kloakknettet. Vi har sendt brev til vann- og avløpsetaten hvor vi poengterer dette. De
svarer tilbake at en eventuell reduksjon av avløpsavgiften må utredes nærmere, og kan ikke innrømmes uten videre.
Uansett oppfordres medlemmene til 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!
Etter fjorårets problemer med sprinkleranlegget er dette nå godkjent. Det er foretatt gjennomgang av det elektriske anlegget i bygget, og feil og mangler utbedret. Imidlertid er det konstater at brannalarmen ikke er tilknyttet
alarmsentral.
Strømavtalen for Båtsportens Hus utløp i sommer, og formannen fikk da forhandlet en ny avtale med Hurum
Kraft til kr 0,48.75 kWt. En avtale som har vist seg gunstig sett på bakgrunn av vinterens kuldeperioder.
I kuldeperioden før jul frøs vanntilførselen til huset, som var uten vann (og avløp) i flere uker. Forholdet ble innmeldt til vann- og avløpsetaten, som skulle ta seg av saken i tur og orden.
Flere nye båter med årer har ført til at det er blitt trangt i årestativet. Alv Heittmann har fått sveiset på noen ekstra
braketter for å få plass til flere scullerårene.
Som tidligere nevnt ble de to nye singlescullerne og dobbeltsculleren til juniorene døpt til åpningen. Vi har mottatt kr 37 488,- i bidrag fra spillemidlene til dobbeltsculleren med årer. Vi har i år søkt om bidrag til de to scullerne
med årer, på kr 19 668,-.
Sommeren 2009 ble sculleren ”Fetter’n”, pårendt av en seilbåt for motor ved Gyssestad båtforening i
Slependrenna. Den ble definert som totalvraket. Materialsjef Alv Heitmann forbannet seg på at han skulle klare å
få den i brukbar stand igjen. Styret ga ham frie tøyler, og i løpet av våren og sommeren har han møysommelig limt,
sparklet, pusset, påført coating, og polert. Han påstår selv at båten er blitt like god som før!
Båttransportilhengeren fra 1977 trenger reparasjon av vitale deler. Styret har derfor nedsatt et lite utvalg for å
vurdere behovet for kjøp av ny tilhenger. Heri vurdere reparasjon og eventuelt salg av den gamle. For øvrig har styret kjøpt den motorbåttilhengeren vi en stund har hatt til lån. Klubbilen ble EU-godkjen i mai, men brukes bare til
”nærtrafikk”. På lengre turer med båter bruker vi leiebil.
I sommer fikk vi installert bredbånd, og oppgradert vårt dataanlegg inkl. nyere og mer utvidet programvare.
Imidlertid har vi ved et par anledninger hatt problemer med telefonlinjen, med feil i tilkoplingsboks og generelt
svakt linjeanlegg. Linjen er ført løs oppå broen for deretter å gå i bakken til boksen på utsiden av huset.
I høst fikk vi utbedret veistumpen inn til hovedinngangen. Den var veldig hullete og nesten ufremkommelig i
regnvær. Etter resultatløse henvendelser til kommunen tok formannen saken i egne hender. Bestilte grus og leide en
Bob Cat og satte i gang med å kjøre grus fra Kadettangen. Med hjelp fra viseformann Reidar Mandt fikk han veien
planert. Omkostningene ble tatt av leietaker i huset, som er avhengig av sikkelig vei til sine gjester.
Etter at leietaker for en god tid til bake kjøpte seg sammenleggbare bord og stoler er de opprinnelige stablet i



Concepthallen, hvor de har okupert mye plass. Det ble derfor i høst kjøpt inn noen brukte pallereoler som ble satt
opp innerst i midtre hall, til oppbevaring av disse. En reol ble også satt opp for å få mer orden i regattaburet.
Det er anskaffet nye profileringsprodukter: en ”Buff”-hals påtrykket klubblogo/årer og en ny type hvit T-trøye i
et lett fint stoff, med brodert klubbmerke. Vi var i sommer, under Sorøregattaen, i kontakt med et dansk firma, som
bl.a. lager rodraktene til det danske landslalget. Vi ble lovet å få prøver på nye rodrakter i våre farger, til de aktive.
Flere av dem var med til å velge ut modeller. På grunn av interne problemer hos produsenten har vi ennå ikke
mottatt prøvene. Vi har purret på nytt, og det ser nå ut til at saken kan løse seg.
Det er anskaffet tre nye varmedresser og en taktklokke til trenerne. Samt utstyr til nytt takingssystem til regattaen.

Kjørbobanen
Etter fjorårets møter med kommunen om roforholdene på Kjørbobanen, og ønskene om en permanent oppmerking,
ble vi oppfordret til å sende inn en søknad på kr 200 000,- via BIR. Søknaden ble tatt til følge, og robane kom inn
i rulleringsplanen for tildeling av midler i 2011. Denne søknaden var bare et raskt forarbeide. Etter det opprettet vi en komité bestående av Hans Christan Skalleberg, Reidar Mandt, John Rune Selvik og Knut Ødegaard til
å arbeide med prosjekt ”Kjørbobanen”. Ut fra føringer fra Natur- og idrettsforvaltningen og havnesjefen ble det
utarbeidet behovsanalyse, materialoversikt, arbeidsbeskrivelse, inkl. forslag til skilting og opfordring til inntegning på Kystverkets analoge og digitale karter, og laget budsjett for prosjektet. Dette ble presentert for kommunen.
Planene ble også, i noe mindre grad, presentert for Asker kommune da Asker i noen grad blir berørt. Asker hadde
ingen innvendinger. Etter noen runder med Bærum kommune vedr. budsjett og kostnadsfordeling ble den endelige
søknaden levert innen fristen i høst, og deretter samordnet med de øvrige kommnale søknader vedrørende spillemidler.
Finansieringsplan for oppmerking:
Søknadssum spillemidler	188 000,Egenkapital	148,Bærum Kommune	157 500,Dugnad
218 413,Total finansiering
564 061,Gaver og bidrag
Kommunale bidrag:
Administrasjonstilsk.	1 040,Aktivitetstilskudd
4 484,Arrangement
5 000,Drift anlegg
43 000,Totalt komm. bidrag
53 524,Statlige tilskudd:
Spillemidler til utstyr:
37 488,LAM-midler fra NIF:	13 440,Mva.-kompensasjon	18 708,Grasrotandelen:
Spilleandeler Lotto/tipping
6 130,25
Oslo Rokrets:
For startbrygge 2009
For startbrygge 2010
Norges Roforbund:
Andel overskudd
Baltic Cup 2009
Gjensidige Forsikring:
Andel utbytte 2009
Samlede bidrag 2010:

5 000,5 000,4 690,2 861,146 841,25
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Sandvika 7. februar 2011

Hans Christian Skalleberg
Formann
sign.

Reidar Mandt
Viseformann
sign.

Randi West
Sekretær
sign.

Morten Brinck-Mortensen
Rosjef
sign.

Alv B. Heitmann
Materialsjef
sign.

Lis Schjøtt
Styremedlem
sign.
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Knut Ødegaard
Kasserer
sign.

Rosjefens rapport

Sesongen 2010 har, i likhet med 2009, vært en svært travel sesong for klubbens aktive roere. Ole Nafstad hatt treneransvaret for de eldste og Sigid Gillebo har hatt hovedansvaret for de yngste. Begge to har hatt god hjelp fra flere
foreldre.
Som vanlig deltok noen på skisamling for juniorer på Nordseter i regi av Oslo krets. I mars gjennomførte vi vår
egen skisamling på Golsfjellet. Vi hadde leid Rødekorshytten i år. Dette var meget vellykket både treningsmessig
og sosialt. Jeg håper dette blir en årlig tradisjon. Årets første tur på vannet ble gjennomført 19. april. Vil takke de
aktive for at de i år ikke var på vannet før klarsignal ble gitt.
Under regattaer er Bærum fortsatt et samlingspunkt for aktive fra flere klubber, og våre aktive har deltatt i flere
kombinasjonsbåter gjennom hele sesongen. Vårt samlingstelt er egentlig blitt for lite. Vi bør vurdere å anskaffe et
større telt, eventuelt et telt til.
NM ble i år gjennomført på Årungen i flott høstvær. Gode resultater ble det. Dag-Erik Tvedt og Halvor West vant
JA 2x. Hilde Gudem mottok Kongepokalen for damer etter sin seier i DLv1x. Vi stilte også med en åtter, med svært
blandet mannskapet. Vi bør øke innsatsen neste år og prioritere en åtter under NM. De nasjonale regattaer ble gjennomført, med stor deltagelse og svært gode resultater.
Til Nordisk Mesterskap i Tammerfors i Finland reiste trener Ole Nafstad med Dag-Erik, som var tatt ut til å representere Norge i JA 1x og JA 4x, og med Halvor, som deltok i den internasjonale regattaen som ble arrangert sammen med Nordisk. Halvor vant begge dager i JB 1x, og fikk 2. plass i JA 2x sammen med makker fra Christiania
Roklub. Dag-Erik ble Nordisk mester både i singelsculler og i dobbeltfirer!
Sorø ble også en vellykket regatta. I år tok vi leiebil og båthenger på båten til Danmark. Dette var veldig vellykket. Kom tidlig ned, og alle var uthvilte. Dette bør gjentas neste år.
I år var vi representert i Jr. VM med Dag-Erik i 4x, samme mannskap som ble nordiske mestre. Det ble en glimrende 5. plass av totalt 24 båter!
Under Baltic-Cup 2010 stilte klubben med 4 roere, Christina Augum, som deltok i 2- sammen med Hanna Gailis
Inntjore fra Kristiansand Roklubb. Thea Melsen Sudmann deltok i 4x sammen med roere fra Moss, Christiania og
Sandefjord. Dag-Erik og Halvor var tatt ut til å ro 2x. Dag-Erik ble syk og måtte dessverre trekke seg, men Halvor
fikk en erstatter fra Kristiansand i båten. Dette ga nok utslag på resultatet, men de ble nr. 4 i finalen på 2000 m og
nr. 6 på 500 m. Theas båt ble nr. 4 både på begge distanser. De gode resultatene ble toppet av seier til Christina i
2- på 2000 m, og med 2. plass på 500 m.
Totalt i Norges Cup ble vi nummer 11. I dameklassen fikk Thea 26 poeng, på delt 5. plass sammen med 8 andre.
Vi har i år hatt mange unge roere som ikke ror i NC-løp. I kampen om Emil Mørchs Vandrepokal til beste klubb i
NM ble vi nr. 7 med 12 poeng.
UM ble i år avviklet i Horten. Vi stilte med en stor tropp og fikk mange flotte resultater. Det gror godt blamdt de
yngre. Mix JrD4x med Herman Brinck-Mortensen, Synnøve Gillebo Foss, Tanita Meling, Mina West vant med klar
margin begge dager og ble Ungdomsmester 2010. det samme ble Halvor som var best i kl. JrB (1994) 1x.
Årets klubbmesterskap ble gjennomført i oktober under strålende forhold. Det ble servert pølser og brus, og det
ble en fin avslutning av rosesongen på vannet. Årets siste tur ble gjennomført 21. oktober.
På slutten av sesongen ble det klart at Ole Nafstad trakk seg som trener. Det ble ikke funnet ny trener umiddelbart
slik at klubben var uten hovedtrener ut 2010.
Takker alle sammen for årets regattasesong og en spesiell takk til Ole Nafstad som hovedtrener. Han var ”alltid”
på klubben hele 2010- sesongen.
Følgende roere har representert klubben i 2010-sesongen:
Mattis Englund Andersen, Christina Augum, Tobias R. Borgenhov, Eigil Bragstad, Herman Brinck-Mortensen,
Sebastian Brinck-Mortensen, Rasmus Bugge, Astrid Gillebo Foss, Synnøve Gillebo Foss, Hilde Gudem, Ingvar
Haugstad, Marte Krogsrud, Knut Meling, Tanita Meling, Philip Mitusch, Thomas Farstad Nestaas, Tobias Otterstad,
Lizzie Schjøtt, Arnljot Skogvang, Sara Melsen Sudmann, Thea Melsen Sudmann, Arne Svensøy, Espen Thorsen,
Dag-Erik Tvedt, Halvor Hølmkjær West og Mina Hølmkjær West.
Flest roturer: Senior, Hilde Gudem 113 registrerte. Junior, Dag-Erik Tvedt (inkl. turer med annet materiell) 198.
Halvor West (turer med klubbens egne båter) 181
Antall turer i år inkluderer en del turer foretatt utenfor klubben men av klubbens medlemmer. Under disse turene
ble ikke klubbens båter benyttet. Flere aktive var på ulike treningssamlinger.
Morten Brinck-Mortensen, rosjef
ROSTATISTIKK
År
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001	 2000
Antall turer	1574	1121	1383	1039
993	1578
884
898	1141	
957
931
Manskap
2809	1843
2190	1642	1286
2039	1625	1407	1643	1453	1385
Antall 1x-turer 851	
674
893
728
631	
788
578
556
774
608
579
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Regattastatistikk 2010
Antall løp tilsvarerer antall ulike båtklasser i hver regatta. Forsøk, oppsamling og lignende er ett løp.
Regatta

Innedørs NM

Stavanger
24.-25. april

Årungregattaen
8.-9. mai

Voss
22.-23. mai

Østlandsreg.
5.-6. juni

Sorø
3.-4. juli

Tunevannet
14.-16. august

Kjørbo
21.-22. august

Foldenfjorden
4.-5. sept.

NM
4.-5. sept..

UM Horten
26.-27. sept.

Baltic Cup
2.-3. oktober

2007

2008

Antall løp
5	12
20 	17
33
Plassering 1.	1	
7
6
5
7
2.	1	
3
7
7
5
3.	1	
2	1
2
5
4.			1
8
5.			
3 		1
6.	1		1 		1
Uplassert	1		
		
3
Brutt					
Avlyst				
3
Trukket		
		
3
Regatta

Antall løp
33
47
50	12	16
Plassering 1.
5	19	15	1	
2
2.
7
3	10	1	1
3.
4
4	11	
4
2
4.
3
6	10
4	1
5.
6
4		1	
2
6.	1	
2	1		1
Uplassert
6
9	1		
6
Brutt					
Avlyst					
Trukket	1		
2	1	1
Regatta

Nordisk/Int.reg.	Jun. VM
19.-20. juni
5.-8. august

Antall løp
26		
2/3	1	
Plassering 1.
5	1	
2/2		
2.
5	1	
/1		
3.
4				
4.
2
3		
5.
3			1	
6.
4	1			
Uplassert					
Brutt					
Avlyst				
Trukket
3
			
Totaloversikt siste årene

2009

2010

Antall starter	189
245
348
277
Resultater	1.
53
55
91	
74
2.
52
47
84
51
3.
30
30
38
40
4.	19
24
38
47
5.	11	
20
27
20
6.
6	15	15	13
Uplasserte	18
54
27
27
Trukket			
7	11
Brutt			
4
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UNGDOMS- OG REKRUTTERINGSUTVALGETS RAPPORT
Ungdomsutvalget har bestått av Erik Sæter, Marte Krogsrud og Ib Hølmkjær West (i samarbeid med mange støttespillere blant foreldre/trenere/styret).
Rekrutteringsutvalget har også i år hatt møter på bryggekanten og på regattaer i stedet for formelle møter. Mange
beslutninger er tatt i samarbeid med rosjef og andre medspillere.
Arrangementer for ungdomsgruppa/-aktivgruppa:
Roswing: 24 stykker møttes til nyttårsfest i 3.etasje. I forkant ble det holdt swingkurs på 2 ganger 2 timer med
instruktør. (Kurs arrangert des.2009) Vellykket arrangement.
Skisamling: (mars) på Røde Kors hytta på Gol. (17 ungdommer, 5 voksne)
Roskole: (mai/juni) Utvalget hadde ikke anledning til å være med aktivt på roskolen, men fungerte delvis som
støttespillere og pølsekokere.
Solodden: (juni) ungdomsleir for de nyeste roerne i ungdomsgjengen. Takk til Signe og Lis som var ansvarlig!
Nybegynner regatta: (Oslocup) Utvalget var heller ikke med på den aktive siden her, men fungerte sammen med
foreldre som pølsegrillere. Regattaen var et samarbeid med NSR, og det ble rodd i trimmere, plastscullere, både
singel og i lagbåter.
Regattaer: Utvalget har vært med på regattaer, både på lange turer og regattaer nærmere oss.
Klubbmesterskap: (lørdag 16.oktober) Av hensyn til mange regattaer har det vært vanskelig å legge klubbmesterskapet tidligere i sesongen som mange hadde ønsket seg. Det begynner å bli kaldt i oktober. Men det ble et hyggelig arrangement, og det ble servert varm suppe for å holde høstkulden ute. Det var ca. 30 som var møtt fram for å
delta og å se på klubbmesterskapet 2010.
Pga. ulike ferdigheter og alder ble det gjort en “rettferdig loddtrekning” og det ble 5 båter, 4-, som stilte til start.
Her var det kamp om A og B finaler og stor stemning både til lands og til vanns. Dobbeltrimmere var påmeldt, og
mange måtte spare krefter i løpene for å komme over banen opptil flere ganger. Et morsomt mesterskap som avsluttet årets regattasesong.
Sesongavslutningen: Nok en gang ble det taco-kveld i forbindelse med sesongavslutningen. Det ble vist bildekavalkade av nok en vellykket sesong. Videre ble det utdelt diverse priser og premier til de aktive og deres støttespillere. Et morsomt og uhøytidlig arrangement (ca 40 deltagere).
Ole Nafstad ga fra seg stafettpinnen som hovedtrener, og dessverre var det ingen som overtok den denne dagen.
Årets utøver: Vi gratulerer Marte Krogsrud med tittelen. Hun fikk overrakt vandrepremien i form av et åreblad,
en diplom og et reisestipend på kr 1 000,-.
Uformelle sammenkomster/Miljøkvelder: halloweenfest i privat hjem (ca 20 deltagere), curlingkveld (ca 20
deltagere), julegrøt i samarbeid med foreldre (ca 40 deltagere), åreskirenn på Kalvøya (Alf ansvarlig)
De yngste regattaroerne hadde en sosial tur på Sigrid Gillebos hytte i Oslofjorden i mai. Tusen takk!
Ungdomsrepresentanten har opprettet egen ”facebookgruppe ” der påminnelser blir gitt. Gruppen er ikke
et formelt forum. Informasjon legges ut på hjemmesiden, sendes på e-post eller settes som oppslag på vegg.
Facebookgruppen er kun et sosialt bindeledd.
Tanker om videre arbeid: Invitere til foreldremøter der det blir oppfordret til transporthjelp i forbindelse med
regattaer, kakebaking og annet støttearbeid de aktive kan ha behov for. Fortsette uformelle møter og bryggesamtaler
for å fange opp behov miljøet kan ha. Vi tror det er viktig at også det sosiale nettverket er godt for at aktiviteten
også skal beholdes i treningsrom og på vannet.
Vi vil hermed takke alle ungdommene – det er trivelig og hyggelig spesielt når vi er på tur – dere er en flott
gjeng. En stor takk går også alle voksne(foreldre og ledere) som støtter opp – uten dere kunne det ikke blitt så bra.
Ib H. West
ÅRSBERETNING SKI 2010
Rolangrennet 7. februar 2010
Rolangrennet fra grendehuset i Sørkedalen foregikk i godt preparerte løyper. Det var ordentlig vintervær, minus 10
grader, og Blå Ekstra føre.
Det deltok i alt 61 personer hvorav 3 stk representerte Bærum Roklubb:
Klasse	Distanse
Navn
Klubb
Tid
Elite
20
Hilde Gudem
BR
01:23:48
Elite
20
Marika Enstad
BR
01:46:58
Master
20
Alv Heitmann
BR
01:20:14
Jeg oppfordrer flere fra oss å delta i dette tradisjonelle rennet. Uansett distansen man velger å gå, gir rennet et godt
bidrag til å bedre kondisen. Som alle vet, er det gunstig å inneha en god utholdenhet når ro-sesongen begynner.
Skikomiteen, 20. januar 2011
Alv Heitmann
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MATERIALRAPPORT 2010

Høstdugnaden: Roerne gjorde ”sine” båter klar for vinteropplag med stor entusiasme, og utstyret ble behandlet
stort sett etter skjemaet ”Vedlikehold av Bærum Roklubbs materiell”. Mer utfyllende informasjon om skader og
reparasjoner samt arbeidsinnsats ved dugnaden finnes i dokumentene ”Skade og reperasjoner” og ”Båtsjau høsten
2010”.
Ved rosesongens åpning 1. mai, ble tre nye båter døpt. To singlescullere fikk navnene HILDE og LIZZIE etter våre
to kvinnelige Kongepokalvinnere og mange ganger norgesmestre, Hilde Gudem og Lizzie Schjøtt.
Den tredje båten, en dobbeltsculler, fikk navnet INGOLF etter Ingolf Kristiansen, også mange ganger norgesmester
og Kongepokalvinner.
Materialsjefen har i løpet av sommeren reparert singlescullen “Fetter’n”, og mener at den er god som før.
Bærum Roklubbs årer per 31. desember 2010

SCULLER
+/- forrige år
Bemerkning
+ 1 par	1 par for koneb.+ 1 par barnebåt
+ 1 åre
+ 9 par
Private årer er inkludert
LANGE ÅRER
Type årer
Antall (stk)
+/- forrige år
Bemerkning
MACON
8		
BIG BLADE	18
-4
2 årer hos Fana, ikke returnert
			
2 årer hos NSR eller ?
Type årer
Antall par
TRE
21	
MACON	15
BIG BLADE
36

Bærum Roklubbs materiell per 31.desember 2010
Treningsutstyr
Ant.
Consept 2 romaskin	12 stk
Ergometersykkel
3 stk
Multitreningsapparat	1 stk
Stativ med 2 nedtrekk	1 stk
Trekkapparat	1 stk
Tredemølle	1 stk
Stativ til knebøy-skivestenger	1 stk
Stativ med faste skivestenger	1 stk
Stillbar treningsbenk
2 stk
Treningsbenk	1 stk
Gymnastikkasse	1 stk
Terapimaster slyngapparat	1 stk
Bredbåndslynger til Terapim.
2 stk
Luft balansepute til Terapim.	1 stk
Treningsmatter
4 stk
Hjemmelaget krakk	1 stk
Forøvrig felles utstyr med BKK:
Skivestenger, skiver, matter,
tredemølle, nedtrekksapparater, treningsbenker,
benkpressbenk

Motor, Suzuki 2-takts,	1 stk
Arbeidsbåt ”Strykejernet”	1 stk
Påhengsmotortralle	1 stk
Båtlåringskran, delvis demont.	1 stk
Båtruller, oppblåsb./fotpumpe
2 stk
Megafoner	1 stk
“Hodemegafoner”, horn
2 stk
Høytaleranlegg til åtter	1 stk
Stroke coach, takttellere
2 stk
Taktklokke (trener)	1 stk
Varmedress (trener)
3 stk
Taktklokke (båt)	1 stk
Redningsvester
x stk
Partytelt til regatta.	1 stk
Regatta. Forsterker m.mikrofon	1 stk
Regatta. Høytalere
2 stk
Regatta. Trakthøytaler	1 stk
Regatta. CD-spiller	1 stk
Regatta. Kommunikasjonsradioer i koffert
3 sett
Regatta. bilbatteri, 12 v
2 stk
Regatta. bilhorn, (mål)
2 stk
Regatta. kamerastativ, stillbart	1 stk
Diverse utstyr og materiell
Ant. Regatta. Personvekt, digital	1 stk
Scullerstativ
2 stk Regatta. Gummikabel, jordet,
Bukker, alu. sammenleggb.
9 stk til utebruk, 250 m	1 stk
Bukker, stål ikke sammenl.	11 tk Regatta. 200 m nettverkskabel	1 stk
Båttraller, 4-ktantrør i stål
7 stk Regatta, Hitachi Deskstar server	1 stk
Tralle, galvanisert Unistrut	1 stk Regatta. D-Link DNS bacckup	1 stk
Båttilhenger Techau	1 stk Regatta. stoppeklokke	1 stk
Båttilhenger til motorbåt	1 stk Skjøteledning, jordet, 25 m	1 stk
Nissan Kingvan Kombi	1 stk Høytrykkspyler	1 stk
Følgebåt, Buster S FI-BU, 15’ 	1 stk Elektrisk drill	1 stk
Sun Buster m/15 hk Mercury	1 stk Luftkompressor	1 stk
Motor, Suzuki DF 25, 4-takts	1 stk 4-hjulstralle	1 stk
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Jekketralle	1 stk
Trillebår	1 stk
Vinsj, batteridrevet	1 stk
Stativ til lineopptrekker	1 stk
Gassgrill på hjul	1 stk
El-grill, på stativ
2 stk
Kullgrill, 1/2 tønne	1 stk
Steroanlegg C-2 hall	1 stk
Steroanlegg treningshall	1 stk
Stablestoler m/stoffsete
x stk
Stablestoler m/plastsete
x stk
Stablestoler, formpresset finér
x stk

Kontorutstyr etc.

Ant.

Overheadprojektor
2 stk
Projeksjonsskjerm
2 stk
Flipovertavle	1 stk
Whitebord, kabinett	1 stk
Whitebord-/korktavle	1 stk
Kopimaskin A3	1 stk
Kopimaskin A4	1 stk
Laserprinter A4, s/hv
2 stk
Trådløs telefon 	1 stk
Telefaks	1 stk
Datamaskin 20 “ 250 GB/2 GB	1 stk
Bredbåndsmodem, trådløst	1 stk
ISDN router	1 stk
Videospiller VHS	1 stk
Projeksjonskanon	1 stk
Videokamera	1 stk
Lamineringsmaskin A3	1 stk
Elektrisk stiftemaskin	1 stk
Innbindingsapparat (ryggliming)	1 stk
Vifteovn	1 stk
Vannkoker	1 stk

Kabelrull m/4 uttak, 2,8 m	1 stk
Kabelrull m/4 uttak, 6 m	1 stk
Kabelrull m/4 uttak, 12 m	1 stk
Kabelrull m/4 uttak, 18 m	1 stk
Fortsettes side 16 med oversikt over klubbens båter. Båtenes stand er justert etter
ny vurdering
BÆRUM ROKLUBB
Skade og reparasjonsjournal på routstyr 2010

ÅR UKE BÅT NR
SKADEOMFANG
REPARASJON	DATO
2010		115 Fredrik
Fotbrett brukket
HCS lagde ny ”bjelke” av eik. Sommeren 2010
2010		110 Ludvig
Sprekker på dekket delvis under
			
sleideskinnene. 		
2010		129 Aage
Mangler baugball
			
Lakkskade på bølgebryteren		
2010		111 Sigrid
Hull mellom sleidegangene		
2010 35	112 Petter	10 cm sprekk på baugsiden		
2010		147 Lis
Skade på stroke-siden ved 2-plass		
2010 38	123 Thor
Styre-fotbrett løsnet.
MF reparerte fotbrettet
4.9.10
2010		121 Fetter`n Skaden er beskrevet i 2009-journal
MF reparerte båten i tiden
			
Den ble like god å ro som var før skaden U11-U15	17.04.10
2010 23	119 Signe
Riggerne er bøyd på stroke-side
MF rettet riggerne	14.06.10
BÅTSJAU (dugnad) høsten 2010
Båt
Arbeidsomfang
Philip
Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver. Swivler smurt med fett.
Sleidene ble demontert og merket. Lagt i verkstedet for kontroll av rullelager
Inger Marie Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver.Swivler smurt med fett.
2 løse skruer ved riggfeste

Signatur
Thea
Mina

Aage

Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver.Swivler smurt med fett

Synnøve

Rune

Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver.Swivler smurt med fett

Astrid

Tore
Lis

Egon
Petter

Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver.Swivler smurt med fett
Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver. Swivler på riggerne 4og 2x ikke smurt med fett. Sleidene ble demontert og merket. Lagt i verkstedet for kontroll
av rullelager

Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttere, skiver og riggere.
Swivler smurt med fett

Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttere, skiver og riggere.
Swivler smurt med fett. Sleidene er ikke smurt
			
			
Lizzie

Vasket ut- og innvendig med såpevann. Oljet alle muttre og skiver.
Swivler på riggerne 4- og 2X ikke smurt med fett. Sleidene ble demontert og merket.
Lagt i verkstedet for kontroll av rullelager

Sebastian

Thea
Sigrid
Sigrid
Astrid
Synnøve

Thea

24. januar 2011
Alv B. Heitmann
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Båttype

Ludvig	1997

Sigrid	1997

Petter	1997

Inger Marie	1997

Rune	1997

Fredrik	1997

JES	1997

Reidar	1997

Karen	1997

Signe	1997

Sissel	1997

Fetter’n	1993

Jens	1997

Thor	1997

Madame 97	1997

Svein	1990

Egon	1987

Solkongen JPJ –

Solodden

Aage	1998

Knut	1998

Jutul	1999

Tyrving	1999

1 x sculler	110

1 x sculler	111	

2 x dobbelsculler	112

1 x sculler	113

2 x dobbelsculler	114

1 x trimmer	115

1 x trimmer	116

2 x dobbeltrimmer	117

2 x dobbelsculler, 70 kg	118

1x sculler, 75 kg	119

1x sculler, 85 kg	120

1x sculler, 85 kg	121	

2x/2- toer, 85 kg	122

4x/4- firer	123

2x dobbeltrimmer	124

4- firer uten, 85 kg	125

4x dobbelfirer, 75 kg	126

1 x trimmer	127

1 x sculler	128

1 x sculler, junior	129

1x sculler, lettv.,75 kg	130

1x sculler	131	

1x sculler	132

–

Eilif	1997

Stämpfli Club	1999

Stämpfli Club	1999

Stämpfli	1998

Hasle	1998

Hasle	1997

Hasle	1997

Stämpfli	1997

Empacher	1997

Hasle	1997

Stämpfli	1997

Stämpfli	1997

Sims	1997

Stämpfli	1997

Stämpfli	1997

Stämpfli	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

Hasle	1997

M+S

M+S

M+S

R+M

R+M

R+M

R+M

R+M

R+M

R+EM

R+EM

M+S

R+M

Topp Regatta

Til rep.

Topp Regatta

God

Ikke i bruk

Ikke i bruk

God

God

God

Topp Regatta

Topp Regatta

Vrak Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

God

God

God

God

God

God

God

God

God

Topp Regatta

Solodden, NSRs sted på Kalvøya. Takk for gjestfrihet

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

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

Regatta

Knut Ødegaard, tidl. aktiv roer, trener, styremedl. sekretær, rosjef, kasserer. Æresmedlem

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

M+S

M+S

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

Svein Nielsen, tidl. aktiv roer, sølvmedalje EM, trener

Gitt av Damegruppen

Thor Nilsen, tidll. aktiv roer, sekretær, rosjef, trener, formann. NR Gullm. FISA-medlem

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

Tom Johansen, tidl. cox, aktiv roer og mangeårig rosjef

Sissel Frenningsmoen,, tidl. aktiv roer, flerårig medlem av styret

Signe Arntzen, tidl. aktiv roer

Karen Kaltoft, mangeårig innsats i inntektsbringende aktiviteter

Reidar Mandt, tidl. aktiv roer, mangeårig styremedl., viseformann, banesjef Kjørbobanen

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

Fredrik Høgli, tidl. aktiv roer og styremedlem

John Rune Selvik, tidl. aktiv roer, formann, banesjef Kjørbobanen, byggekomitémedlem

Inger Marie Selvik, tidl. aktiv roer

Petter Høgli, tidl. aktiv roer og mangeårig regattasjef

Sigrid Pedersen, mangeårig innsats i inntektsbringende aktiviteter

Ludvik Pedersen, mangeårig innsatsi inntektsbringende aktiviteter

Eilif Brodtkorb, tidl. aktiv roer, OL-deltaker, byggekomitémedlem

Trond Amundsen, tidl. aktiv roer, trener

Anskaff. Stand *Kategori Oppkalt etter

Empacher	1997

Bygg.år Båtverft

1 x sculler	109

Navn

Trond	1997

Nr.

1x sculler, 90 kg	108B
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Grejsdalen	1999
Sims	1999

2+ toer innrigger, tur	135 Peter Torgersen	1999

1x sculler, barnebåt, 60 kg	136 Skjoldungen
Danmark

<1950

–

1+ konebåt, klink.	138 Danmark

1 x sculler	139 Pilen

2004

2005

2003

2007

2004

2009

2010

2010

2010

3/4 C-gig 4x+/5x	142 Skauer’n

2x dobbeltsculler	143 Philip

1x singlesculler 60 kg	144 Tore

1x singlesculler 60 kg	145 Leif

1x singlesculler 60 kg	146 Asbjørn

4x/4- firer, lettvekt	147 Lis

1x singlesculler 80 kg	148 Hilde

1x singlesculler 70 kg	149 Lizzie

2x dobbeltsc.75-80 kg	150 Ingolf

Materialsjef

Alv B. Heitmann

Grejsdalen

2004

2+ toer innrigger, tur	141	 Margrethe

Filippi

Starline

Starline

Filippi

Filippi

Filippi

«Kina»

Filippi

Empacher

Empacher

2- toer uten, 90 kg	140 Ole	1993

Hasle

Stämpfli

8+ åtter	137 Bærumsåtter’n 2000

2010

2010

2010

2009

2007

2007

2006

2005

2004

2004

2001	

2000

2000

2000

Verner Karl	1999

4+/ 3/4 firer (gig)	134 Harald	1999

–

Stämpfli Club	1999

2x dobbelsculler	133 Bingo	1999
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R+EM

M+RS

T+M+S

M+S

Regatta

Regatta

Regatta

Regatta

Regatta

M+S

T+M+S

R+EM

M+S

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp Regatta

Topp

Topp

Topp

Topp

Topp

Topp

Topp

God

Skadet T+M+S

Topp

God

Topp

Topp

Topp

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

Lizzie Schjøtt, aktiv roer, flere ganger NM- og Kongepokavinner

Hilde Gudem, aktiv roer, flere ganger NM- og Kongepokavinner

Lis Schjøtt Formann, rosjef, roskoleadministrator, instruktør, ildsjel

Asbjørn Løken, mangeårig trener. NR Gullmerke.

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

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

Philip Mitusch, tidl. aktiv roer på junior og sen./elitenivå. Aktiv Mastersroer

Skogerholmen (rett syd for Langåra)

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

Ole Nafstad, tidl. aktiv roer, sølvmedalje OL, styremedlem, fung. formann. Æresmedlem

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

RAPPORT FRA TUR- OG MOSJONSUTVALGET 2009

Sesongen 2010 ble året med mange fellesturer og lite daglig roing for mosjonistene i Bærum Roklubb. Våren kom
tidlig med åpent vann lenge før sesongåpningen 1. mai, så vi var tidlig i gang med roing i vårværet.
Vi hadde allerede i januar et møte for å planlegge turer for sesongen, og det ble besluttet at vi skulle starte med
en tur til Berlin allerede 16.-18. april. Pussig nok hadde NSRs 60 +-gjeng under ledelse av Marianne Lundh tenkt
nesten samme tanke: De planla en Berlin-tur samme helg, men med start allerede onsdag 14. april, så vi slengte
oss likegodt med. Det ble 16 deltakere fra NSR og Raida og Knut Ødegaard, Alv Heitmann, Svein Nielsen og Lis
Schjøtt fra Bærum Roklubb. Turen startet med fly til Schönenfeld flyplass, som vi da trodde vi skulle se igjen noen
dager senere, men det skulle vise seg å bli en helt annen hjemreise for oss, men først skulle vi ha noen fine roturer.
Vi innlosjerte oss på det hyggelige Hotel Residenz sentralt i Berlin.
Torsdag reiste vi med innleid buss til Spandau, Rudervereinigung Hellas-Titania. Her hadde vi til NSR-gjengen
leid en ¾ firer, en barke, som er en bred stabil båt med fire roere på hver side og plass til et par-tre styrmenn, og en
¾ firer til oss fra Bærum. Vi rodde en fin rundtur på bl.a. Grosser Wannsee, med stopp i Berliner Ruderclub.
Fredag rodde vi på Havel og gjennom flere kanaler og Spandau sluse, til Ruder-Club Tegel og retur. Lørdag var
det noen av oss som dro til Norsk Roklubb i Berlin. Der ble vi tatt imot av flere av klubbens gjestfrie medlemmer,
som hadde kaker, kaffe og annet godt drikke til oss. Det var veldig hyggelig og spennende å besøke denne klubben,
som har en lang og meget spesiell historie, blant annet på grunn av krigen og DDRs konfiskeringen av eiendommen. Det ble også til en fin rotur rundt i de små idylliske kanaler, på Müggelspree og ut på Müggelsee.
Søndag skulle de fleste reise hjem, men da opplevde vi det nye begrepet askefast, da alle fly var innstilt pga.
vulkanen på Island som sprutet ut aske, som gjorde luftrommet farlig å fly i. Vi måtte derfor finne andre reisemåter.
Det ble tog, ferge og buss på Alv, Knut og Raida. Svein og Lis hadde planlagt å bli et par dager mer for å besøke
våre rovenner Mirna og Tobias. På mandagen kunne vi da få enda en rotur sammen med Tobias. Vi fikk da oppfylt
et av våre ønsker nemlig å få ro på den gamle østtyske robanen Grünau. Deretter måtte vi også reise den tunge vei
med tog og ferge.
Neste tur sammen med flere venner fra tidligere FISA-turer ble en opplevelse for Lis. I uken fra 8. til 16. mai rodde
vi med Kirkebåt i romernes kjølvann på Rhinen, gjennom Nederland fra den tyske grensen og helt ut til Rotterdams travle havn. Vi besøkte koselige landsbyer, møller, osteri, museer og roklubber i løpet av uken.
Pinsesøndag, 23. mai, var Ellen Damsleth, Elisabeth Lunde, Alv og Lis på tur mot Bjerkøya, hvor vi møtte en toer
fra NSR. Vi ble alle invitert opp til Sidsel Berg, fra NSRs 60+, og sønnen Hans Jelle Bergs hytte, hvor de bød på
kaffe, og store fine nykokte blåskjell. Hjemturen ble litt tøff med regnbyger og nordavind.
Dagen etter, 2. pinsedag, var det atter vakkert vær, og Alv, Ellen, Henriette Heberg, Knut, Lis og Raida benyttet
det fine været til en tur til Sjøstrand, i våre to toer innriggere.
30. mai var det Rosportens dag, som har blitt en tradisjon med eskadreroing for klubbene i Oslo, ut til Solodden på Kalvøya. Noen fra Bærum ror innover mot Oslo for å møte de andre deltakerne og andre fra oss kommer
gående til det hyggelige samværet med servering av pølser, brus, kaffe og kringle. Også i år var det en fin solskinnsdag som Raida, Knut, Henriette og Lis kunne nyte på Kalvøya.
Det ble også til en Danmarkstur i år, samtidig med Sorøregattaen 3.-4. juli. Raida, Knut og Lis reiste ned til Lyngby Dameroklub som er Lis’ gamle klubb og vår faste base for roing i Danmark. Underveis overnattet vi i Varberg,
en koselig by på svenskekysten. Vi fikk også tid til en liten tur innom Båstad, hvor vi besøkte den flotte blomsterparken, og spiste lunsj oppe i høyden, med strålende utsikt over Hallandsbukten.
Lørdag rodde vi en liten tur over på Bagsværd sø og så på regattabanen. Søndag var det “bomlertur” til Sorø for
å heie på våre deltakende roere. Ingvar Haugstad, Hilde Gudem, Lizzie Schjøtt og Rasmus Bugge ble med tilbake
til Lyngby. Mandag rodde vi ned i kanalen, mellom kanoer og utleiebåter, til Fredriksdal, og dro båten gjennom
slusen til Furesøen. Der rodde vi forbi Birkerød og Holte Roklub og inn på den lille smukke Veile sø, og retur.
Tirsdag besøkte vi Roklubben Skjold, hvorfra vi har fått barnebåten Skjoldungen. Klubben ligger i Svanemøllebugten i utkanten av København.Vi rodde med mange 60+-ere ut på Øresund og nordpå til Bellevue, og retur til et
deilig lunsjbord med godt drikke til.
Onsdag ble det en liten rotur for oss alle seks fra LDRs båthus i Tårbæk og nordpå. Været var herlig og det ble
derfor både solbading og svømming i sjøen.
Mandag 12. juli fikk vi invitasjon fra NSR om å være med ro vikingeskipet “ÅSA”, bygget i Latvia i 2009, en
kopi av Osebergskipet fra år 820. Henriette, Lis og Raida og Knut lot seg friste, og fikk en artig opplevelse på
fjorden mellom Bygdøy og Aker Brygge. Primitivt og slitsomt, men morsomt, der vi satt på løse mannskapskasser
på dekket og angivelig satte fartsrekord over 200 m for vikingeskip!
Helgen 16.-18. juli var Elisabeth, Ellen, Raida, Knut og Lis på Solodden. Fredagen var det fru skomaker Margrethe Kristiansens 70-årsdag, så vi besøkte henne og Ingolf oppe på toppen av ya. Margrethe serverte som vanlig
nydelig mat og det ble en koselig kveld. Lørdag rodde vi bare en liten tur rundt Borøya i sterk vind.
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Endelig, 12.-15. august gikk et ønske for flere av oss i oppfyllelse. Vi har i flere år snakket om å ro til Drammen,
men nå ble det fra Drammen og hjem til Bærum. Onsdag kveld lastet vi opp våre to innriggere, Margrethe og Peter
Torgersen, på TUTU-hengeren, og fikk hjelp av alltid positive Ib West til å kjøre båtene til Drammen torsdag ettermiddag.
Alv, Raida, Knut og Lis fikk forsterkning fra NSR av Jens Kolberg og Marianne Lundh, slik at vi fikk bemannet
to innriggere til turen. Solen var med oss da vi la ut fra Drammen Roklubbs brygge under den vakre Ypsilonbroen.
Turen var delt opp i fire etapper: Drammen-Svelvik 20 km, Svelvik-Tofte 23,4 km, Tofte-Ramton 24,6 km og
Ramton-Sandvika 22 km. Viser for øvrig til innlegget Knut har skrevet om turen på våre nettsider.
Årets distansemerker blir tildelt :
Raida for 300,5 km, sølv
Knut for 307,5 km, gull
Alv for 505,5 km, gull
Lis
for 633,0 km, gull
Siste tur ble rodd av Lis i november, på den andre siden av kloden. Det var en morgentur i dameåtter fra Port Adelaide Rowingclub, hvor delfiner lekte seg ved å svømme under og langs båten. Fantastisk opplevelse!
Tur- og mosjonsutvalget
Lis Schjøtt
REGATTAKOMITEENS RAPPORT 2010
Ved regattaarrangørmøtet på Gardermoen i mars møtte Knut Ødegaard. Hans Christian Skalleberg og Knut Ødegaard møtte på møtet på Hamar i november.
Av nye ting som ble tatt opp på marsmøtet var innføringen av klasse U21 fra sesongen 2010. Det skal inviteres
i løp for damer og herrer 2-, 2x, 1x og 1x lettvekt. Vi har derfor revidert vårt løpsoppsett i regattaen, og innført
klasse U21. Det er mulig denne klassen er litt tidlig ute - det var minimal påmelding i disse løpene i Kjørbosprinten. Det ble også vedtatt at det kan arrangeres førsøksløp for Jr B, unntatt i 1x der dagens seadingsystem beholdes. Utenlandske lag kan innplasseres i bedre heat enn siste heat i 1x. Det skal arrangeres forsøk for Mix JrC 4x
for å få korrekt poengfordeling ved NC-løp. Det skal være mix-lag, rene jente- eller guttelag skal unngås. I NM er
det inkludert to nye dameløp, DS2- og DS4-.
Det ble vedtatt å beholde startkontingentene uforandret, inkl. “Dommertieren”.
Jens Kolberg fra NSR orinterte om et nytt integrert excel-tidtakingssystem med klokke og eventuell direkte overføring til resultatlisten. NSR tok dette i bruk under Årungregattaen i mai, og basert på deres erfaringer bestemte
vi oss til å innføre det samme ved Kjørbosprinten. Nødvendig programvare ble kjøpt inn og systemet prøvekjørt.
Men vi hadde et problem i forhold til Årungen. Nemlig distansen fra mål til regattakontoret, ca. 150 m. Dette ble
elegant løst av Trond Amundsen og Ib West. Det ble anskaffet 200 m nettverkskabel og diverse nettverkskontakter,
en server for oppgradering av signalene, som ble en mellomstasjon i BKKs båthall, og et nettverksmodem. Dette
fungerte helt utmerket ved regattaen, og resultatene kom ut like raskt, om ikke raskere enn før. Og så slapp vi å ha
noen løpende frem og til bake med utskrift av tidene. Et forsøk på samtidig å sende resultatene opp til referentens
PC falt ikke heldig ut. Men det finnes sikkert en løsning på det problemet. Kanskje har vi det i orden til neste gang.
Til årets regatta var kommunens gjestebrygge i Sandvikselva ferdig, og kjøremønstret ut til øya ble tilnærmet slik
som før. Heller ikke i år fikk vi til noen avtale med Telebryggen om lån av brygge, mot dugnadsarbeeide. Det ble
nye kr 17 500,- å betale for leie. Vi søkte Oslo Rokrets om bidrag på kr 5 000,-, i likhet med i 2009. Og i høst mottok vi til sammen kr 10 000,- for begge årene. Det er anskaffet en batteridrevet linevinsj som letter arbeidet med å
ta inn banestrekkene etter regattaen. Videre er det montert pallereoler i regattaburet, noe som har bidratt til bedre
orden og system der.
Som alltid gjennomførte vi en velfungerende regatta som nærmest går på skinner, med vår dyktige funksjonærstab. Men det at det går så velsmurt er likevel et tankekors. Skal vi klare å holde denne prosessen, med alt den innebærer, like bra i fremtiden trenger vi å trekke inn nye personer og gi dem opplæring i forskjellige oppgaver - før
vi en vakker dag står der, fordi de nåværende nøkkelpersoner plutselig er blitt for “gamle”. Være tre banemannskaper gjør en formidabel innsats med å få til en alltid like strøken bane.
Klubbens unge aktive var like flinke som tidligere med å rydde og klargjøre treningsrommet til regattakontor. Da
regattakoordinator skulle sette dem i gang var jobben allerede gjort! Også ved demontering og opprydding søndag
var innsatsen stor. Den avsluttende middagsserveringen med lapskaus e.l. er et godt og populært innslag.
Som nevnt i tidligere beretninger er vi kjent for å ha flotte premier med skuteglassene våre. Det er fortsatt en god
del igjen, slik at det neppe blir det store supplementet neste år. Å ha premieutdeling etter hver regattadag har blitt
godt mottatt, så det kommer vi til å fortsette med. For å få premieutdelingen raskere etablert kunne det vært ønskelig med et stort låsbart skap i Concepthallen til oppbavaring av premiene. Dette vil lette arbeidet med utbæringen, og samtidig gi bedre arkivplass der premiene oppbevares nå.
Været viste seg fra sin beste side ved årets regatta og som alltid hadde vi et publikum som stortrivdes.Vi får stadig skryt og godord om vår regatta, det er vel knapt noe regatta som kan varte opp med så fine tilskuerforhold som
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vi har. Også kafeen får mange godord. De driftige damene har kommet frem til et vareutvalg som er særdeles bra,
og med hyggelige priser. Spesielt virker det som frukten er populær. Stor honnør til kjøkkent!
Vi har et fintrimmet og velfungerende arrangørteam, som får alt til å gå på skinner, selv med enkelte utskiftninger
av mannskap.
Av tabellen nedenfor ser vi at årets regatta trakk flere klubber og deltakere enn de senere årene. Til eksempel var
det henholdsvis 18 og 21 startende båter i herer Jr B 1x lørdag og søndag. I herrer Jr B 2x var det 12 båter begge
dager, og i damer Jr A 1x var det 7 på lørdag og 14 søndag.
NSR ble beste klubb med 50 poeng, og Bærum nr. 2 med 39 poeng.
Neste års regatta går av stabelen 20. og 21. august, så sett av datoen allerede nå.
Takk til alle som igjen har gjort Kjørbosprinten til en velarrangert regatta vi kan være stolt av.
På regattaarrangørmøtet i november ble det presentert SportsAdmin, for lisensadministrering og nettbasert
påmelding. Programmet benyttes allerede av mange idretter, som f.eks. langrenn. Det anslås at programmet vil
være operativt for roregattaer i 2011. På det etterfølgende NR Ting ble det fattet vedtak om at SportsAdmin skal
innføres fra og med 2011-sesongen. Systemet skal erstatte dagens lisenssystem og Excel-baserte påmeldingsprogram, og åpner for nettbasert påmelding. Det forutsettes at påmeldingene, før trekning, lastes ned i selve regattaadministrasjonsprogrammet som i dag benyttes under regatta, og at alle klubber legger inn sine lisensierte roere
i SportsAdmin og henter navnene ut derfra ved påmelding. Systemet omfatter ikke tidtaking, men tillater at den
ferdige resultatfilen kan legges som et vedlegg til terminlisten i SportsAdmin.
Jens Kolberg, som er medlem av NRs IT-utvalg, refererte for bruken av det foran omtalte PC-baserte tidtakingssystemet som i 2010 vellykket var brukt i 4 regattaer inkl. NM. Han hadde ingen innvendinger mot innføringen av SportsAdmin. Men ville arbeide for at implementeringen og tilpassningen med det nye tidtakingssystemet
skulle bli så bra og problemfritt som mulig. Han vil også utrede også muligheten til å kunne koble lydsignalet ved
mål direkte med avklokkingen ved målpassering.
Regattakomiteen
Knut Ødegaard
Regattakordinator

Statistikk deltakelse i Kjørbosprinten									
2001	
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Påmeldte klubber	11	10	14	10	11	11	11	11	12	15
Påmeldte lag lørdag
99	103	114
94	138	131	165	152	130	140
Påmeldte lag søndag
94	107	130 94	165	117	147	151	152	156
Startende lag lørdag
93
26
99
82	126	121	153	128	117	134
Startende lag søndag
80	101	107 76	142	102	138	144	143 	143
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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
Ole Nafstad		
Medlem
Eirik Skogvang
Medlem
Tom Johansen
Medlem
Petter Høgli		
Medlem
John Rune Selvik
Medlem
Svein Nielsen		
Medlem
Sigrid Gillebo
Rådet har hatt ett møte vedr. disponering av fondsmidler
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ny 1. året

INNKOMNE FORSLAG
Det er ikke mottatt forslag fra medlemmene innen den lovbestemte fristen.
Se nedenfor vedrørende forslag fra styret.
FASTSETTE KLUBBENS KONTINGENT
Klubbens kontingent ble i fjor endret til kr 1 250,- for aktive og til kr 775,- for familieaktive. Ordinær (grunnkontingent) uforandret kr 300,-. Styrets forslag er å beholde kontingentsatsene uendret for 2011.
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Bærum Roklubb. Resultatregnskap perioden 1.1. 2010–31.12. 2010
INNTEKTER:		
2009		
Budsjett
3020 Salg nøkkelkort
3 000,00
2 700,00		
2 100
3110 Salg treningstøy/klubbeffekter
4 470,00
450,00		
500
3310 Inntekter Kjørboregattaen
60 957,50
60 850,00		
60 000
3400 Offentlige tilskudd	129 290,50	122 786,50		100 000
3440 Offentlige tilskudd, spillemidler		
37 500,00		
37 500
3441	 Andre tilskudd	17 551,00			10 000
3620 Andre leieinntekter
38 000,00
55 065,00		
0
3910 Kursinntekter Roskole	10 800,00	16 150,00		15 000
3920 Medlemskontingent	150 250,00	135 400,00		150 000
3950 Egenandeler regattadeltakelse, junior
8 850,00			
0
3960 Bingo-/lotteriinntekter	103 425,00	103 127,00		
70 000
3985 Innsamlingamidler
31 000,00			
0
3990 Forsikringsoppgjør		
35 000,00		
3999 Diverse inntekter
9 930,00
5 474,45		
6 000
8040 Renteinntekter bank (se finansinnt.)				
35 000
Sum inntekter
567 523,75
567 523,75
574 502,95
486 100
UTGIFTER:
4300 Varekostnad klubbeffekter
4320 Kjørboregatta, utgifter
4340 Klubbmesterskap, utgifter

6 250,00		
0
38 377,90		125 999,70
0,00
44 627,90

5910
5930

Forpleining/sosiale utgifter
Reise- og ulykkesforsikringer

6340
6400
6410
6420
6440
6510
6550
6620
6630
6650
6710
6720
6730
6770
6740
6780
6790
6800
6820
6850
6855
6860
6890
6900
6940
7000
7010
7020
7420
7430
7500
7510
7540
7770

Strøm kiosk
3 731,79		
3 504,65
2 000
Startkontingenter
43 670,35		
55 296,97
60 000
Regattadeltakelse
31 786,16		
32 759,48
40 000
Representasjon NR, senior/junior
20 600,00		
9 780,00	10 000
Treningsutgifter	10 510,00		
50 763,00
50 000
Håndverktøy	178,00		
2 680,60
0
Reparasjons og vedlikeholdsmateriell
4 087,38		
3 083,20
Reparasjoner og vedlikehold, utstyr	1023,88		
540,90
} 26 500
Reparasjoner og vedlikehold, båter/årer
3 159,50		10 540,75
Vedlikehold båthus/båtplass			
8 834,00
0
Båter, anskaffelse
3 472,50		
312 075,00
0
Årer, anskaffelse
20 000,00		
20 000,00
30 000
Regattaanlegg, anskaffelse
0,00		
0,00
25 000
Profileringsprodukter
5 600,00		
0,00
0
Annet anlegg, anskaffelse
0,00		
2 785,01	
2 000
Overføringer Driftsstyret
50 000,00		
30 000,00
50 000
Annet utstyr, anskaffelse	17 184,06		10 474,50
7 000
Kontorrekvisita
2 520,50		
775,00
800
Trykksaker/klubbavis
2 964,00		
0,00
3 000
Styremøter/konferanser	12 229,10		
7 940,00
7 000
Medlemsmøter/klubbarrangement
2 627,00		1 894,85
4 000
Møter, kurs, oppdatering mv.
3 470,00		1 508,00
2 000
Annen kontorkostnad/EDB	12 998,00		
8 391,00
8 000
Telefon
6 017,04		
4 585 21	
3 000
Porto
2 661,00		
2 867,00
3000
Driftsutgifter bil	10 144,96		11 596,86	15 000
Drivstoff følgebåt
5 488,86		
2 572 ,45
3 000
Vedlikehold, bil. tilhenger, følgebåt
561,00		
2 850,20
3 000
Gaver/oppmerksomheter
2 766,60		
975,00	1 000
Gravering
805,00		
2 700,00
2 000
Forsikring, klubbforsikring			
4 542,00
Forsikring, båter/årer
32 639,00		19 041,00
} 32 000
Forsikring, bil			
4 542,20		
Bank- og kortgebyr/Øresavrunding
265,00		
294,01	
300
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3 683,90		
3 400,00
7 83,90

3 931,70
2 600,00

0
40 000
1 000
3 000
2 500

7790
7830

Diverse kostnader
Tap på fordringer

8 610,00		
2 065,00		

Andre driftskostnader

5 75,95
0,00

323 835,68

323 835,68

640 054,59

Sum kostnader		

375 547,48

772 585,99

Driftsresultat før finansinntekter		191 976,27

(198 083,04)

8040 Renteinntekter bank		
35 467,51	
				

42 862,07

Årsresultat før avsetninger og overføringer		

227 443,78

3 000
0

439 100

35 000

(155 220,97)

Avsetninger/Overføringer:
8910 Renteavsetninger, til BRs Fond			
(19 712,49)		
8910 Renteavsetninger
(35 467,50)
Disponering av overskudd/underskudd:
8910 Renteavsetninger, disp. til/fra BRs Fond
(55 530,00)		
55 530,00
8920 Avsetning bilfond,
(40 000,00)		
0,00
8930 Avsetning disp. til/fra båtfond,
(50 000,00)		
90 000,00
8940 Avsetning husfond,
(14 800,00)		
0,00
8950 Avsetning disp. fra øremerkete midler, båtslipp
(0,00)		10 000,00
8955 Avsetning til andre forpliktelser
(31 000,00)
8960 Overføring til/fra annen egenkapital,
(646,28)		19 403,46
Sum Avsetninger/Overføringer

227 443,78

227 443,78

155 220,97

Årsresultat etter avsetninger
og overføringer		

0,00

0,00

Sandvika 7.2. 2011

Hans Christian Skalleberg
Formann
sign.

Reidar Mandt
Viseformann
sign.

Randi West
Sekretær
sign.

Morten Brinck-Mortensen
Rosjef
sign.

Alv B. Heitmann
Materialsjef
sign.

Lis Schjøtt
Styremedlem
sign.

Knut Ødegaard
Kasserer
sign.
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Bærum Roklubb. Balanse per 31.12. 2010

Eiendeler:			
Omløpsmidler:
1500
Kundefordringer (debitorer)	12 000,95		
1550
Utleggsfordring
2 060,04		
Sum fordringer
14 060,99		
Bankinnskudd:
1920
Bank brukskonto
74 055,34		
1921	
Bank Bærum Roklubbs Fond
618 640,21		
1923
Bank særvilkår. Fonds- og oppsparingsskto.
799 882,19		
1990
Bank startkontingenter
0,01
Sum bankinnskudd
1 492 577,75		
Sum omløpsmidler

1 506 638,74

1 506 638,74

Sum Eiendeler		

1 506 638,74

Egenkapital:
2050
Opptjent egenkapital per 1.1.2010		
8960
Disponert til/fra egenkapital 2010		
2050
Opptjent egenkapital per 31.12.2010		

195 026,85		
646,28		
195 673,13
195 673,13

Gjeld, kortsiktig
2400
Leverandørgjeld (kreditorer)
21 867,20		
2980
Annen kortsiktig gjeld
8 440,00		
2981	
Forskuddsbetalt kontingent	1 250,00		
Sum kortsiktig gjeld
31 557,20		

2009
400,95
0,00
400,95
6 241,58
659 159,44
587 960,79
1 253 361,81

214 430,31
(19 403,46)
195 026,85
75,00
6 040,00
0,00
6 115,00

Fond og avsetning for forpliktelser:
2110
Bærum Roklubbs Fond per 1.1. 2010
603 629,44		
639 446,95
8910
Avsetning årets renter 	15 010,77		19 712,49
8910
Disponert til/fra Bærum Roklubbs Fond 2010
55 530,00		
(55 530,00)
Bærum Roklubbs Fond per 31.12. 2010
647 170,21		
603 629,44
2120
Bilfond per 1.1. 2010
198 030,07		198 030,07
8920
Årets avsetning, årets renter
9 426,93		
0,00
8920
Årets avsetning
40 000,00		
0,00
Bilfond per 31.12. 2010
247 457,00		
198 030,07
2130
Båtfond per 1.1. 2010
103 081,67		193 081,67
8930
Årets avsetning årets renter
4 922,88		
0,00
8930
Disponert til/fra båtfond 2010
50 000,00		
(90 000,00)
Båtfond per 31.12. 2010
158 004,55		
103 081,67
2140
Husfond per 1.1. 2010
127 879,73		
127 879,73
8940
Årets avsetning årets renter
6 096,92		
0,00
8940
Årets avsetning 	14 800,00		
0,00
Husfond per 31.12. 2010
148 776,65		
127 879,73
2160
Øremerkete midler per 1.1. 2010
20 000,00		
30 000,00
8950
Disponert 2009			
(10 000,00)
Øremerkete midler per 31.12. 2010
20 000,00		
20 000,00
2180
Avsetn. for andre forpliktellser 31.12. 2010
31 000,00
Sum Fonds og avsetninger

1 279 408,41		

1 052 620,91

Sum Gjeld

1 310 965,61

1 310 965,61

1 058 735,91

Sum Egenkapital og gjeld		

1 506 638,74

1 253 762,76
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Knut Ødegaard
Kasserer

Bærum Roklubb. Budsjett 2010
INNTEKTER:
Kontonr.
3020
3110
3310
3400
3400
3410
3910
3920
3960
3999
8040

Kontonavn
Salg nøkkelkort
2 400
Klubeffekter
5000
Inntekter Kjørboregattaaen
60 000
Offentlige tilskudd, kommunale, statlige	100 000
Offentlige tilskudd, spillemidler
Andre tilskudd
5 000
Kursinntekter Roskole	12 000
Medlemskontingent	150 000
Bingo-/lotteriinntekter
70 000
Div. inntekter
6 000
Renteinntekter bank
35 000

		
444 400
UTGIFTER:
4320
Kjørboregatta, utgifter
50 000
4340
Klubbmesterskap, utgifter
500
5910
Forpleining/sosiale utgifter
5 000
5930
Reise- og ulykkesforsikringer
4 000
6340
Strøm kiosk
4 000
6400
Startkontingenter
60 000
6410
Regattadeltakelse
50 000
6420
Representasjon NR
30 000
6440
Treningsutgifter
80 000
6550/6620/6630 Reparasjon/vedlikehold materiell	10 000
6710
Båter, anskaffelse
6720
Årer anskaffelse
6730
Regattaanlegg, anskaffelse
5 000
6740
Annet anlegg, anskaffelse
2 000
6780
Overføring Driftsstyret
50 000
6790
Annet utstyr, anskaffelse
7 000
6800
Kontorrekvisita
3 000
6820
Trykksaker/klubbavis
3 000
6850
Styremøter/konferanser	10 000
6855
Medlemsmøter/klubbarrangement
4 000
6860
Møter, kurs, oppdatering mv.
4 000
6890
Annen kontorkostnad/EDB
2 500
6900
Telefon
7 000
6940
Porto
3 000
7000
Driftsutgifter bil	12 000
7010
Drivstoff følgebåt
6 000
7020
Vedlikehold, bil. tilhenger, følgebåt
20 000
7420
Gaver/oppmerksomheter
2 000
7430
Gravering	1 000
7500
Forsikring, innbo/inventar, klubbforsikring
0
7510
Forsikring, båter/årer transport
35 000
7540
Forsikringer, bil tilhenger
0
7770
Bank- og kortgebyr/Øresavrunding
300
7790
Diverse kostnader
5 000
7830
Tap på fordringer
00
Sum inntekter/Sum utgifter
Underskudd		

444 400

475 300
30 9000
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