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BÆRUM ROKLUBB GENERALFORSAMLING 2015
KL. 19.00 DAGSORDEN I HENHOLD TIL KLUBBENS LOV:

(Det blir kaffepause på et passende sted under møtet)
DAGSORDEN:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra utvalgene
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
Utdeling av pokaler/Eventuelt

Medlemmer over 15 år er valgbare og stemmeberettigede. Det betinges at vedkommende ikke
står til rest med sin kontingent, eller har annen forfallen gjeld til klubben.
DEN SOM SKYLDER KONTINGENT FOR MER ENN ETT ÅR HAR IKKE
STEMMERETT ELLER ANDRE RETTIGHETER OG KAN STRYKES SOM
MEDLEMMER!
Vennligst les beretningen nøye på forhånd og ta heftet med på generalforsamlingen slik at
behandlingen kan gå raskt og greit unna.
Vær vennlig å møte presis.

Sandvika, 20. februar 2015
VEL MØTT!
Hilsen Styret

http:// www.baerum-roklubb.no
E-post: kontakt@baerum-roklubb.no
Organisasjonsnr.: 983 811 043
Bank: 1627 05 12112
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BÆRUM ROKLUBBS ÅRSBERETNING 1.1. 2014-31.12. 2014
Styrets beretning
Styret valgt på generalforsamlingen 6. mars 2014 har bestått av:
Formann:
Hans Christian Skalleberg
Viseformann:
Reidar Mandt
Sekretær:
Anders G. Hovde
Kasserer:
Geir Foss
Rosjef:
Ib West
Materialsjef:
Alv B. Heitmann
Styremedlem:
Lis Schjøtt
Styremedlem:
Hege Brundtland Myreng
Varamedlem:
Knut Ødegaard
Oppnevnt ungdomsrepresentant:

Andreas Erichsen Berge

Driftsstyret for Båtsportens Hus:

Hans Christian Skalleberg, Elisabeth Sørenssen

Medlemmer:
Per 31.12. 2014 hadde klubben 216 medlemmer (2013: 178)
Æresmedlemmer:
2 (Ole Nafstad og Knut Ødegaard)
Livsvarige:
4
Aktivitetsmedlemmer.:
- Voksne:*
113 (40 kvinner og 73 menn)
-*

hvorav henholdsvis 10 og 11 har familiemedlemskap

- Ungdom:**

54 (12 jenter og 42 gutter)

- **

hvorav henholdsvis 6 og 8 har familiemedlemskap

Ordinære medl.:
43 (16 kvinner og 27 menn)
Utmeldt/gått bort:
2/3 (2)
Strøket:
2
Nye i 2014:
45
Medlemmer som er gått bort:
Olav Gulli, gikk bort januar. Leif R. Andersen, gikk bort i
november 2014.
Utmerkelser:
Årets ungdomsutøver: Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge
Møter/Arrangementer:
Styret:
12 styremøter
Møter med Thomas Sandum/SantGruppen, vedr. utleielokalene i 3. etasje, med hensyn til
leiekontrakt/vedlikehold o.l., Hans Christian Skalleberg
Oppfølgingsmøteøte med Bærum Kommune, vedr. ny vannledning til Kalvøya/Båtsportens Hus, og
kommende utfylling på Kadettangen, Hans Christian Skalleberg og Knut Ødegaard
Oslo Rokrets Ting, 6. mars, Hans Christian Skalleberg og Lis Schjøtt
Årsmøte i Bærum Idrettsråd (BIR), 10. mars, Hans Christian Skalleberg
Høstseminar Bærum Idrettsråd (BIR), oktober, Hans Christian Skalleberg
Møte med Bærum Kajakklubb vedr. treningstider, Lis Schjøtt
Møte med Bærum Kajakklubb vedr. arbeidsfordeling felles vårdugnad, Hans Christian Skalleberg
Møter Oslo Kraftsenter, Reidar Mandt
Bærum Idrettsråd høstseminar, Sundvollen Hotel, Hans Christian Skalleberg
Norges Roforbunds klubbledermøte, Båtsportens Hus, november, Hans Christian Skalleberg, Sigrid
Gillebo, og Lis Schjøtt
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Utvalg:
NR Trenerforum, Marte Krogsrud og Anders Hovde
NR Spesialtrenerforum, Marte Krogsrud, Sigrid Gillebo og Ib West
Aktives representasjon/samlinger etc.:
Bærumsjuniorer deltok på treningssamling i Sevilla, Spania.
Representasjon i Nordisk Mesterskap junior: Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge(2-)
U 23 VM: Halvor West (4x). Henrik Hauge (reserve, deltok i 1x)
Baltic Cup, København: Mina West og Synnøve Gillebo Foss (4x). Jordan Hamilton og
Andreas Erichsen Berge (4x).
Student VM: Henrik Hauge.

Egne arrangementer:
Roswing
Generalforsamling 6. mars
Ekstraordinær generalforsamling i april.
Vårdugnad i april, og høstdugnad i oktober.
Sesongåpning 1. mai.
Roathlon
Roskole vår og høst.
Sankthans feiring på klubben.
Ungdomsleir i august.
Kjørbosprinten 22.-23. august.
Klubbmesterskap
Sesongavslutningsfest for de aktive
Grøtfest desember
FORHOLD UTAD:
Klubben har vært representert i en rekke forskjellige utvalg og komiteer etc.
Norges Roforbund:
Styremedlem, ansvarlig Anlegg og Arrangement, Sigrid Gillebo
Dommerutvalget, medlem Tore Gulli, har også oppgaver i Nordisk Roforbund
Kongepokalkomiteen, leder Lis Schjøtt
Kongepokalkomiteen, medlem Sigrid Gillebo
Utvalg for funksjonshemmede, medlem Lis Schjøtt
medlem Thor Nilsen
Valgkomiteen, medlem Lis Schjøtt
Anleggsutvalget, leder Sigrid Gillebo
Ankekomiteen, Tore Gulli
Regattautvalget, Sigrid Gillebo
NR-kontakt:
Trenerkontakt Sigrid Gillebo, Ib West.
Utdanningskontakt Lis Schjøtt
Tur- og trimansvarlig kontakt Lis Schjøtt
Kvinnekontakt Lis Schjøtt
Oslo Kraftsenter:
Styremedlem Reidar Mandt
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
Bærum Idrettsråd:
Revisor Tore Gulli
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Generelt
Det ble avholdt generalforsamling den 6. mars 2014, og en ekstraordinær generalforsamling
26. mai, da regnskapet ikke kunne fremlegges på den ordinære generalforsamlingen.
Styret ble valgt på generalforsamlingen med 16 medlemmer til stede. Ingen under 15 år. Alle
styreplasser ble besatt, med unntak av ett kvinnelig styremedlem. Hege Brundtland Hauge ble
foreslått og aksepterte senere vervet som styremedlem.
Sesongåpningen 1. mai ble igjen et fint arrangement med et stort antall fremmøtte medlemmer.
Åpningstalen ble holdt av BRs formann, Hans Christian Skalleberg.
Etter det seremonielle på båtplassen med flaggheising og nasjonalsang var det sosialt samvær i
klubbrommet.
Marte Krogsrud har også i 2014 lagt ned en betydelig innsats som hovedtrener. Hennes elever
har levert svært gode resultater og vi hadde fire roere med til Baltic Cup, to til Nordisk
Mesterskap for juniorer og Juniornorgesmesterne i 2- er fra Bærum og heter Andreas Erichsen
Berge og Jordan Hamilton. Se for øvrig rosjefens rapport.
Rekruttering
Roskolen er vår viktigste rekrutteringsarena. Mange rekrutters gjennom venner og familie,
men det har vært stor interesse for roskolen i 2014. 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. Det er verdt å trekke frem «prosjekt dameåtter» som ble initiert av
deltakere på vårens roskole. Med Bente Dingen, Sylvia Eike og Hege Klev i spissen ble det
satt som mål å stille en dameåtter i NM. Sammen med Randi West, Lizzie Schjøtt, Marte
Krogsrud, Sara Holt og Mina West fikk de det til, og Bærum stilte med åtter i NM for første
gang på mange år.
Roskolen
Det ble arrangert roskole to ganger i 2014, en på våren og en på høsten. Vi hadde god
deltakelse på begge, 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 sikker vil
være med å prege resultatlistene i sesongene fremover. Instruktører på roskolene har vært
Sigrid Gillebo, Ib West, Lis Schjøtt og Anders Hovde i tillegg til trener Marte Krogsrud.
Bredde/mosjon
Mosjonistenes tirsdagstreninger har hatt godt oppmøte blant gutta gjennom 2014. Tore Gulli
har med sitt sinrike påmeldingssystem fulgt dette godt opp gjennom sesongen på vannet og
siden på vintertreningen.
Det er fortsatt en liten utfordring med orden på treningsrommet i 2. etasje. Det er mange ulike
grupper som bruker dette, men med et godt samarbeid mellom klubbene og den eldre og yngre
garde vil vi finne frem til løsninger som dekker behovene til eliteroere og -padlere så vel som
til mosjonister.
Damemosjonistene har også hatt jevnlige fellestreninger, og har forberedt seg godt til 2015
sesongen starter på vannet.
Idrettslig aktivitet
2014 var en god sesong for Bærum Roklubb også sportslig sett. Vi ble nest beste klubb i
Norges Cupen. Og Bærum ble Norgesmestre for junior i toer ved Jordan og Andreas. I tillegg
vant Victor Damman og Eirik Hauge dobbeltsculler i UM og vi hadde fire roere med i Baltic
Cup.
For øvrig henvises det til Rosjefens rapport.
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Økonomi og administrasjon
Klubbens økonomi har i denne perioden vært god, og regnskapet viser et overskudd.
Klubben har kunnet gi økonomisk støtte til våre representasjonsroere.
Vi har i 2014 fått tildelt midler til båtkjøp av tre ulike stiftelser. Heide Tjøm har stått for
søknader til Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Bergensenstiftelsen som alle har gitt
oss midler til kjøp av båter og treningsutstyr. Styret retter en stor takk til Heide for sin innsats,
og ikke minst til bidragsyterne.
Bergesenstiftelsen har allerede gitt Bærum Roklubb kroner 110 000,- og klubben vil motta
midlene fra Sparebankstiftelsen (kr. 85 000 ,-) og fra Gjensidige stiftelse (110 000,-) når
båtene er bestilt.
Se Gaver og bidrag, samt regnskap.
Styret oppfordrer på nytt medlemmene med deres familier til å registrere seg hos Norsk
Tipping til fordel for klubben. Tippe- og lottoinnsatsen genererer automatisk et 5% bidrag til
klubben. Oppgi vårt organisasjonsnummer som er 983 811 043. I denne anledning er det laget
et lite kort med strekkode til formålet. Det kan fås på klubben, og ligger også på vår
hjemmeside. Husk: ”Alle monner drar”!
Ordning med momsrefusjon for idretten har også i år hatt en svak oppjustering av
refusjonsprosenten.
Vårt Bingo-samarbeid med Sandvika og Rykkinn Bingo fortsatte også i år, og gir oss gode
inntekter.
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:
www.facebook.com/BaerumRoklubb
Så har klubben en vanlig nettside: www.baerum-roklubb.no 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: <kontakt@baerumroklubb.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.
Båtsportens hus
Klubbene skal om 5 år selv overta vedlikehold av Båtsportens Hus fra kommunen. I løpet av
disse 5 årene må Båtsportens hus bygge opp et vedlikeholdsfond.
Husstyret har sammen med klubbene sett på driftsutgiftene og Termoteknikk har foretatt en
analyse av strømforbruk. Styret arbeider med konkrete tiltak for strømsparing.
Klubbens representanter til Driftsstyret for Båtsportens Hus har vært Elisabeth Sørenssen og
Hans Christian Skalleberg. Kajakklubbens representanter har vært Svend Nicolaysen og
Andreas Orheim.
Anlegg og materiell
Det har i 2014 vært gjennomfør reparasjons og vedlikeholdsarbeid på bryggene. Fjorårets
vinter hadde fart ille med dekket på begge bryggene og dette ble utbedret ved sesongstart.
Vi har kjøpt en betongbrygge som Alv B. Heitmann laget til anleggsbrygge, hvor han har
montert løftekran slik at arbeidet med banen blir mer effektivt.
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Kjørbobanen
Alv, Reidar Mandt og John Rune Selvik har som vanlig lagt ned en kjempeinnsats for at banen
skal være tydelig merket og rett. Det er mye arbeid som kreves for å se til at alle bøyene ligger
der de skal. Dette arbeidet er viktig, ikke bare for Kjørboregattaen, men for at banen skal være
godt merket hele sesongen slik at fritidsbåtene forstår at de entrer farvann som er tilrettelagt
for roere og padlere.
Gaver og bidrag
Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd, spillemidler
Andre tilskudd
Bingo-/lotteriinntekter
Bergesenstiftelsen: Støtte til kjøp av
båter

178 683,51
13 563,00
123 500,00
105 490,00
110 000,00

I tillegg er vi altså tildelt midler til båtkjøp fra Gjensidigestiftelsen på kr 110 000,- og
Sparebankstiftelsen på kr 85 000,-. Disse midlene fremgår ikke av regnskapet 2014, da disse midlene
utbetales ved båtbestilling i 2015.

Rosjefenes rapport 2014
Vi har lagt bak oss nok en strålende sesong for våre roere og Bærum Roklubb. Det har vært en stor
glede å følge alle de store og små hendelsene som har skjedd i løpet av året. En stor takk til alle
foreldre og ledere for deres bidrag og store tilstedeværelse på klubben og regattabanen.
Noen viktige hendelser bør nevnes på begynnelsen av rapporten: Bærum fikk andre plass i Norges
cupen. Våre juniorer både på dame- og herresiden dominerte toppen av pallen i de fleste regattaer
denne sesongen. Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge vant NM gull i 2-, de representerte også
Norge i Nordisk. Halvor West deltok U-23 VM i 4x og fikk en 11. plass. Henrik Hauge var reserve i
samme mesterskap og deltok i 1x. Victor Dammann og Eirik Hauge vant UM i 2x. Mina West,
Synnøve Gillebo Foss, Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge representerte Norge i Baltic Cup i
dame og herre 4x. Der beste plassering for jentene ble 5.plass og 3.plass for våre gutter. Bærum stilte
dame åtter i NM. Henrik Hauge deltok i student VM.
Vi vil også fremheve den hyggelige økningen i antall aktive mosjonister på klubben. Et flott bidrag til
roklubbens miljø.
Andre aktiviteter vi har hatt denne sesongen er:
-NR testinger i uke 2, 11 og 44.
-roswingen
- skisamling på Hafjell med Ormsund
- 6 roere som dro til Sevilla på treningssamling
- En av våre roere: Victor Dammann deltok i TV- serien Best i mest
- påskesamling på klubben. Hadde ekstra roere med fra Ormsund og Horten.
-roatlon
- aktive, trenere og rosjefer bidro til gjennomføringen av roskolen
- regatta i Stavanger og Os
- treningssamling og regatta i Sorø
-treningsleir på Årungen i forkant av Baltic
- roleir ble avholdt på roklubben
-avskjedsfest for Jordan
- sesongavslutningsfest
-deltatt på felles helgetreningsprosjekt med Oslo klubber
- deltakelse på NR trenerforum og NR spesialtrenerforum
- Marte Krogsrud har startet på trener 2-kurs i roing
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- Julesamling for ca. 50 roere fra hele Østlandet ble avholdt på roklubben første helg i januar. Eget
initiativ fra NSR, Ormsund og Bærum.
Rosesongen i år startet rekordtidlig på vår egen hjemmebane. Allerede første uka i mars var våre roere
ute på vannet. Det gjorde at vi allerede ved sesongåpningen i år hadde rodd mange kilometer. Før vi
fortsetter denne rapporten er det utrolig viktig å rette en stor og varm takk til vår meget aktive,
engasjerte og dyktige trener, Marte Krogsrud. Uten henne hadde nok listen over aktiviteter vært
halvparten så lang og roerne våre hadde heller ikke oppnådd slike strålende resultater. Jeg er helt
sikker på at denne takken kommer fra våre aktive og deres foreldre også.
På roskolen så vi i år mange ivrige roere og flere var med på regatta allerede fra slutten av mai. Disse
har vært et viktig tilskudd til gruppen vår og de har vært viktige bidragsytere i mange lagbåter.
Årungregattaen- viste at våre utøvere var godt forberedt
Resultatene på første regatta viste at treningen gjennom hele vinteren hadde virket godt. Våre junior B
jenter rodde inn til seier i 4x og Klara Moene gjorde en strålende jobb som stroke i båten. Jordan og
Andreas fikk 1.plass i 2x. Jordan, Mina, Eirik Hauge og Vitus Tjøm rodde inn til seier i sine
scullerløp. Våre gutter i Jr B stilte også i 4x og viste god roing. Med i båten var Jordan, Andreas,
Herman Hovde og Eirik.
Østlandsregatta- viktige løp for våre senior utøvere
Viktig regatta for senior utøverne våre. Våre seniorer Halvor West og Henrik Hauge jobbet for å
kvalifisere seg til rekrutteringsgruppa til NR og U-23 VM. Halvor var ikke langt unna plass i
rekrutteringsgruppa og vi håper at han tar siste steget opp neste år. Halvor kvalifiserte seg til U-23 VM
og Henrik ble reserve.
På denne regattaen rodde flere av våre nye roere sine første løp bl.a Øistein Dingen Endresen som har
vært med å bidra i lagbåter gjennom hele sesongen.
Stavanger- gode resultater av våre Jr B utøvere
Flott tur til Stavanger og været var bra selv om det kom litt vind på søndagen. Det ble en fin regatta for
våre roere og mange gode resultat. Mina og Synnøve vant 2x JrB. Jordan og Andreas vant 2-.
Victor rodde gode løp i 1x og bekreftet at han er en av norges beste Jr C gutter.
Stina Halvorsen Vad rodde sin første regatta i god stil og deltok i bl.a 2x og 4x Jr.C og har gjort store
framskritt gjennom sesongen.
Christianiaregattaen
Fortsatte våre gode resultater fra de første regattaene. Jordan og Andreas kvalifiserer seg til junior
nordisk i 2-.
Thea Hertzum Aunaas rodde sin første regatta i JrC 2x. Sindre Fuglseth og Jakob Holt debuterte med
et godt 2x løp i åpen nybegynner.
Sorø / Nordisk
I forkant av Sorø regattaen lå vi en uke på treningsleir der.
Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge ble nr.4 i Nordisk juniormesterskap. Mina og Synnøve
fikk henholsdsvis 3.plass og 1.plass i 2x JrB. De fikk også en 2.plass på et kombinasjonslag i 4x.
Victor Dammann 3. og 4.plass jr.C.
Tunevannsregattaen- mange nye roere i aksjon
Denne regattaen var kvalifisering til Baltic cup.
Stor deltakelse fra Bærum og veldig mange av våre nyeste roere var med. Thea Hertzum Aunaas og
Tuva Skatt Gillebo rodde JrC 2x og viste lovende takter og det lover godt for neste sesong.
Kjørboregattaen – beste klubb og vi vant åtter løpet.
Alltid hyggelig med hjemmebane. Mange av våre nye rodde sin første regatta her og alle gjorde en
heltmodig innsats. Bærum vant sammenlagt og åtterløpet.
Os- vi fikk ungdomsmestere i 2x Jr C herrer
Victor Dammann og Eirik Hauge vant 2x. Etter mye innroing tidligere i sesongen, lykkes endelig våre
unge utøvere, og tok 2.plass i 4x JrC mix med Victor, Eirik, Stina og Øistein.
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NM- Gull i 2- junior A herrer
Jordan Hamilton og andreas Erichsen Berge vant junior NM gull i 2-. Mina og Synnøve fikk 5.plass i
2x JrA. Mina West fikk 6.plass i 1x DJA. Andreas fikk 5.plass i sitt 1x løp i Jr A.
Bærum stilt med åtter i dameklassen. De kom ikke til finalen, men rodde et løp de var meget godt
fornøyd med. Kanskje vi stiller også med herreåtter til neste år?
RÅ- langdistanse regatta med god Bærums deltakelse.
Her stilte vi mannsterke og mange fikk prøvd seg på et langdistanseløp. Mina og Synnøve vant 2x JrB.
Victor og Eirik fikk en 2.plass i 2x Jr C.
U -23 VM
Halvor West 11.plass i 4x. Henrik rodde 1x i tillegg til å være reserve.
Baltic cup på Bagsvær sø ved København
Våre utøvere Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge rodde 4x sammen med Nicolai Bjønnes
Yngsdal og Bror Sundseth Sand fra Ormsund. De rodde gode løp begge dager og det var på sprinten
på søndag at de virkelig slo til da de fikk kjempet seg til 3.plass. En flott prestasjon av våre unge roere.
Mina West og Synnøve Gillebo Foss rodde to solide løp og lykkes godt med roingen og fikk som beste
plassering en 5.plass.
Årets ungdomsutøver: Jordan Hamilton og Andreas Erichsen Berge
Rosjefens pokal: Mina West, Klara Moene Omholt og Synnøve Gillebo Foss
Antall turer på vannet: 1248
Antall 1x turer: 574
Antall mannskap: 1705
Flest turer på vannet: Junior: Mina West
Senior: Randi West (fra klubben). Halvor West (inkludert trening på Årungen).
Vil til slutt takke for tre fine år som rosjef og takke for alle de flotte opplevelsene og de fantastisk
hyggelige menneskene som gjør Bærum roklubb til et godt sted å være. Jeg ønsker Ib lykke til videre.
Sandvika 12/2-2015
Ib West og Sigrid Gillebo

Regatta
dato
plassering
1.plass
2.
3.
4.
5. og
oppover
trukket
antall løp

C2
innedørs
01.feb

Årungen

Østlands

Stokka

Christiania Tunevann

10-11 mai

24-25 mai

7-8 juni

21-22 juni

16-17 aug

0
1
1
3
4

8
3
5
4
5

14
9
3
7
7

9
8
5
6
8

11
9
4
3
3

5
6
3
8
4

22
13
15
8
10

9

0
25

7
47

2
38

0
30

0
26

7
75
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Kjørbo
23-24
aug

Regatta

Tunevann

Kjørbo

UM

NM og
Horten
20-21 sept

Rå

totalt

dato
plassering
1.plass
2.
3.
4.
5. og
oppover
trukket
antall løp

16-17 aug

23-24 aug

6-7 sept

11.okt

2014

5
6
3
8
4

22
13
15
8
10

4
6
4
3
7

10
8
3
5
8

1
1
1
2
2

84
64
44
49
58

0
26

7
75

2
26

3
37

0
7

21
320

Rapport fra Ungdoms og rekrutteringsutvalget 2014
Utvalget har i 2014 bestått av Heide Tjøm, Sigmund Bragstad og Marte Krogsrud(trener).
Møter 2014
Utvalget har hatt to formelle møter og flere uformelle konsultasjoner og samtaler ved diverse
anledninger.
Prioriterte aktiviteter
Roskolen og rekruttering har vært hovedformålet ved utvalget. Helgekurset i mai i fjor var særdeles
bra, hvor vi fikk mange nye ungdommer(spesielt i 2000kullet og yngre) og en gjeng damer, der mange
fortsatt er veldig aktive.
Sosialt
Vi har i år som i fjor satset stort på onsdagskveldsmaten. Der det er liste over foreldre som bidrar med
brød, vafler, kake eller lignende som går på rundgang. Initiativet er veldig populært, og dette er noe vi
ønsker å fortsette med. Dog noe frafall i vinterhalvåret, tror vi det kommer sterkere tilbake til
sommeren.
Sesongavslutning og grøtfest
Vi hadde hovedansvar for avviklingen av sesongavslutningen og grøtfesten, sammen med andre
foreldre. Dette gikk veldig bra, og foreldrene kommer mer og mer på banen, noe vi ser på som veldig
positivt.
Årets ungdomsutøver og Rosjefens pokal
Vi hadde gleden av å dele ut Årets ungdomsutøver og Rosjefens pokal sammen med rosjefene. De ble
delt ut til hele fem stykker.
Bistå-avlaste trener og rosjefer
I år igjen kan vi fortsatt bli flinkere på å samarbeide, avlaste og hjelpe hverandre. Noe av problemet i
starten var at ingen egentlig visste hvem som var med i utvalget. Det burde settes opp en aktivitetsplan
med hva det trengs hjelp til i løpet av sesongen. Nå har vi flere unge roere enn på mange år, og da
trenger vi desto mer hjelp til å bære båter, laste henger, lage mat og lignende. Dette kan nok løses
bedre for 2015 sesongen.
Aktiviteter 2015
Rekruttering er det viktigste satsningsområdet, samt det å skape et miljø som de blir værende i. Første
helgen i mai er relativt fast Roskole, men det burde også være et tilbud på høsten. Et lavterskeltilbud
på treningsfronten, samt en sommersamling burde også være mulig å få til.
Heide Tjøm

Sigmund Bragstad

Marte Krogsrud
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Materialrapport 2014
DUGNAD oktober 2014.
Mange aktive ro-ungdommer vasket-polerte og smurte båtene. Foreldre utførte forefallende arbeid i
henhold til planen (liste). Reidar var ansvarlig for vask av garderober. Ca medio november sørget
formann og materialforvalter for å få største Buster + nyervervede RIB på respektive båthenger.
Motorene ble gjennomspylt med ferskvann. Primo desember benyttet materialforvalter wiretaljen til å
dra lille BUSTER inneholdende > 150 liter regnvann, på land. Øste regnvannet ut av båten og oppi
iskrem søppelbøtte, vippet motoren nedi bøtta, og kjørte motoren ca 30 min.
Notat angående våre 2 BUSTER Aluminiumsbåter: De skal ikke på vannet før vi har fått utført et
skikkelig arbeid på bunnskrogene. Men RIBBEN kan settes på vannet når som helst. Må skifte
plugger, montere 2 propper ,og da er det tut å kjør.
Båt nr

Navn
LUDVIK
LIZZIE
KNUT
SISSEL
ASBJØRN
INGER MARIE
JUTUL
SIGNE
TORE
LIS
KAREN
REIDAR
BINGO

BåtvaskPolering
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

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

Årer, rense
og smøre.
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

110
149
130
120
146
113
131
153
144
147
118
117
133
121

FETTER`N

-

-

-

124
112
122
123
137

MADAM
PETTER
JENS
THOR
B. ÅTTERN

JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA

115
140

FREDRIK
OLE

JA
JA

JA
JA

JA
JA

Noe som må repareres
Må inspisere/ reparere samtlige Haslebåter

Bølgebryter

Slipe skroget og deretter lakke
Små hull i skroget

Havarert- ble påkjørt i robanen .
Noe gaffa tape på skroget tyder på nødvendig
oppfrisking med gelcoat,
Nesten brukket i 2 deler. Skal prøve en
utvidet reparasjon.
Tunge veteraner ønsker å kunne bruke båten.

Plastikkskinner som holder fotbrettene må
etterses-eller fornyes.

Bærum Roklubbs årer pr 31.desember 2014
SCULLER
Type årer
TRE

Antall par
19

+/- forrige år
-2 par

Bemerkning

MACON—Consept
MACON-- Wintec

15 par
2 par

-1 par

1 par i C2 hall

BIG B. Consept
BIG B. Consept
BIG B. Dreissigacker

33par (Båthall)
6 par ( C2 hallen)
1 par ( C2 hallen)

+ 1par, (+ 1stk)
± 0 +1 skadet

Private årer er inkludert i opptellingen.
1 scull har skade på skaftet

LANGE ÅRER
Type årer
MACON
BIG BLADE

Antall (stk)
8
22

+/- forrige år
±0
-1

Bemerkning

12

1 for 8`rn til reparasjon

Bærum Roklubbs materiell per 31. desember 2014
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,

Consept 2”dynamic romaskin

1

Megafoner "Wet Mega"

1

Stålskap,BxHxD=10x19x6 dm,

Consept 2”Dyno styrkemaskin

1

“Hodemegafoner”, horn

2

Stål skuffe arkiv, 4 skuffer

Consept SkiErg

1

Megafoner SD-16S Clas O (ny)

1

Kjøleskap i C2-hallen. (Gave ?)

1
1
1
1

Ergom.sykkel (Body Bike)

2

Megafoner YMH-100PS (ny)

1

Kontorutstyr etc.

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

Printer Brother HL-1270N

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

Telefaks ( Fax-920)

1

Terapimaster slyngapparat

1

Regatta. CD-spiller

1

Datamaskin 20 “ 250 GB/2 GB

1

Bredbåndslynger til Terapim.

2

Regatta. Kommunikasjonsradioeri koffert

3

Bredbåndsmodem, trådløst

1

Luft balansepute til Terapim.

1

Regatta. bilbatteri, 12 v

2

ISDN router

1

16

Regatta. bilhorn, (mål)

2

Videospiller VHS

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

Regatta. D-Link DNS bacckup

1

Vifteovn

1

Vannkoker

1

Treningsutstyr

Treningsmatter (henger på vegg)
Hjemmelaget krakk

Diverse utstyr og materiell

1

Ant.

Regatta. stoppeklokke

1

Bukker, alu. sammenleggb.

11

Skjøteledning, jordet, 25 m

1

Bukker, stål ikke sammenl.

37

Høytrykkspyler

1

Scullerstativ

2

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

13

29

Ant.

Motor, YAMAHA 40 YETO,2 takt

1

Stablestoler m/ rundt plastsete

19

Arbeidsbåt ”Strykejernet”

1

Stablestoler, formpresset finér

32

Påhengsmotortralle
Arbeidsbrygge m. 2(bom+wire
winch)

1

Stablestoler, hvit plast

8

1

Stablestoler stål m.sort plastsete

2

Det er anskaffet en sementbrygge som anleggsbrygge for banen og en gummibåt (RIB) med motor.
13. februar, 2015
Alv B. Heitmann
Materialsjef

RAPPORT FRA TUR-OG MOSJONSUTVALGET 2014
Sesongen 2014 startet med så flott vær at det ble noen fine turer før 1.mai.
Det ble avholdt roskole i begynnelsen og slutten av mai, samt i september, se annen rapport på dette.
Det bør her nevnes at i tillegg til flere ungdommer fikk vi et godt tilskudd av voksne, spesielt flere
voksne damer som kom så langt, at de rodde dame-åtter på Kjørboregattaen og i NM!
Årets eskadreroing, hvor alle Oslo klubbene møtes på Solodden, var søndag 25. mai. Reidar Mandt og
Alv Heitmann representerte de grønn – hvite fargerne ved å ro til Vassholmene og møte gjengen fra
Oslo. 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 NSR som i
år fikk en ny Concept2 romaskin.
Randi West kom også tidlig godt i gang med sesongen, som skulle bli hennes beste på mange år målt i
antall rodde kilometer. Hun alternerte mellom trimmer og utriggere.
Årets tur med NSRs 60 + gruppe gikk til Stockholm i helgen 6-8 juni. Alv Heitmann, Svein Nilsen og
Lis Schjøtt kjørte våre to innriggere over til den svenske hovedstaden. Raida og Knut Ødegaard to
toget over. Det ble en flott helg med nydelig vær, flott natur og godt selskap. Vi fikk rodd 61 km på de
dagene.
Turløpet Bleikøya rundt fra Christiania Roklub gikk av stabelen 12. juni. Vi stilte i en lånt firer fra
NSR og fikk en fin 2.plass (og medalje) bare slått av noen ungdommer fra NTNUI. Hans Christian
Bræin og Camilla Olsen fikk sin ”regatta debut” godt hjulpet av Alv og Lis.
Uken etter var det Geita Rundt fra Bestumkilen, der var vi ikke like heldige med båt lån, da det
allerede før start var 2 ½ bord vann i båten og vi fikk ved en feiltakelse byttet om på årene på 2 og 4
plassen så stakkers Hege M. Klev på toplassen, som fikk den korte åre, som satte seg fast i ripa hele
tiden. Hun rodde ellers bra sammen med Alv, Camilla og Hans Christian. Lis var cox og prøvde å
”piske ” mannskapet rundt Geita.
Tore Løge og Bjørn Rynnig har i flere år rodd tidlig på ettermiddagen i dobbelttrimmer. De har funnet
rytmen sammen og jeg håper at de får rodd litt mer i 2015 så de kan bli med på distansemerket.
1.-4. juli rodde Lis sammen med 9 andre fra inn- og utland på Themsen. Vi startet fra Oxford
University rodde gjennom 24 sluser i et vakkert landskap. Vi besøkte Henley Rowing Club og passerte
Henley regattabane, mens det var regatta, så vi fikk anledning til å se de fine båtene, som følger
regattaen. Det ble også et besøk på Eton med den olympiske robanen fra 2012, der la vi opp båtene for
natten og passerte Windsor dagen etter. Turen sluttet etter 95 km i Weibridge Rowing Club, hvor våre
to verter John og Caroline holder til. På lørdagen entret vi regatta tribunen i finstas med kjole og hatt
og fikk oppleve all stasen og sirkuset, som foregår der. Vi besøkte også den eksklusive Leander
Rowing Club og hilste på Sir Steven Redgrave, som har 5 gullmedaljer fra fem OL.
Det ble også en god del turer i Oslos vestfjord og tirsdagsgjengen med blant andre Ole Nafstad og
Tore Gulli ror sine faste turer rundt Nesøya.
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Jeg fikk igjen i år anledning til å ro med Stein Mørk fra CR, men jeg hadde bare anledning til å ro tre
dager med Stein og sønnen Lars. Det ble igjen en drømmetur i fantastisk flott vær. Turen starter fra
Kongen og første overnatting er på øya Mølen. Fjorden var så stille at vi kunne ro ut til Ferder Fyr,
runde Verdens Ende og besøke Svenner Fyr. Jeg måtte dessverre stå av i Naverfjorden for å rekke
annen ferie med familien.
På terminen til Kjørboregattaen var min faste ”Viking gjeng” invitert til Nederland for å ro i Delft. Vi
rodde på små og mindre kanaler i og utenfor byen. Vi lånte båter i Delft Rowing Club DDS. Det ble
75 km med kanaler, vindmøller og forrykende tordenvær. Derfra dro jeg med et vennepar til Geneve
for et par dager. Der ble det et par dager med morgenroing på Lac Léman. Helt OK å stå opp tidlig for
slike turer.
Den årlige FISA tur ble arrangert i slutten av september på Donau med start i Vohburg ( i nærheten av
Ingolstadt ) og sluttet i Passau på grensen til Østerike. Turen ble rodd i kirkebåter, hvor 14 personer
ror med en langåre hver. Vi besøkte flere koselige byer, rodde på stille vann og i stri strøm i sol og
regn. Hegre og isfugl var faste innslag på vår ferd nedover elven. Turen ble på 255 km.
19 roere hadde i år registrert sine rodde km i ”den svarte permen”, men da de fleste hadde under 200
km vil jeg bare nevne de fem som tok Norges Roforbunds distansemerker med følgende antall km:
Bente Endresen
316
bronsemerke
Sylvia Eike
373
bronsemerke
Alv Heitmann
455
gullmerke
Randi West
539
gullmerke
Lis Schjøtt
849
gullmerke
Håper at vi kan inspirere flere til å bli med eller gjøre sine egne turer i 2015
Lis Schjøtt
Tur og mosjons ansvarlig
Rapport Årerennet og roerlangrennet 2014
Det er desverre ikke noe å rapportere. Årets aller største begivenhet for BR`s rointeresserte
medlemmer, ble avlyst.
Det var heller ingen Bærumsroere som deltok på Roerlangrennet i Sørkedalen.
Alv.

REGATTAKOMITEENS BERETNING 2014
Ved NRs Ting, november 2013 ble vi tildelt regattahelg 23.–24. august 2014. På Tingets
regattaarrangørmøtet ble det bestemt å opprettholde startkontingentene uendret for 2014. Det ble ikke
avholdt noe regattaarrangørmøte i 2014.
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 2014 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 påmeldingssytemet 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 ekstraarbeide.
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Kjørbosprinten 23. og 24. August
Vi hadde i år litt vanskeligheter til å få fylt alle funkjsonærpostene. Forespørsler på e-post i god tid på
forhånd ga liten uttelling. En mulig årsak kan være at arrangementet kommer tett på etter
skoleferieavslutning. Noe misforståelse blant kontaktpersoner og regattakomiteen kan også ha spilt
inn, da kafe-/kjøkkentjenesten var godt besatt. 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. Kun en kortvarig liten skur
forstyrret idyllen.
Dommerrapporten var overveiende positiv. Eneste negative anmerkninger var i forbindelse med en
kollisjon, utenfor regattabanen, hvor en singlescullerroer fra Bestumkilen Roklubb ble pårodd av en
annen båt, hvorpå sculleren brakk i to. Dette skjedde under oppvarming, så vår sikkerhetsbåt var
dessverre litt for langt unna stedet til å kunne fått avverget kollisjonen. Roeren fra Bestumkilen fikk
imidlertid låne en sculler og fikk gjennomført sitt løp. 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. Imidlertid
hadde vi ikke fast innretterbrygge, da transporten fra Telebryggen AS hvor vi leier bryggeelementer,
bare har plass til 12 elementer, som er akkurat nok til selve startbryggene. Vi ble derfor også i år
avhengig av lettbåt som kunne forhales til riktig posisjon for de respektive startene.
Kommunikasjonen mellom start (Anders Hovde) og mål (Tom Johansen, Ib West og Trond
Amundsen), og mellom mål og regattakontor fungerte utmerket. Resultatservicen likeså. Tore, med
Geir som back up, håndterte datasystemet på beste måte. Morten Andersen sørget for at resultatene var
ute på nett og ble vist på skjerm i kafeen i 3. etasje umiddelbart etter hvert løp. I tillegg holdt Sigmund
Bragstad orden på båtnummerskilt og kopiering av resultatlister. Og som vanlig styrte Philip Mitush
speakertjenesten på utmerket måte. Ved premieutdelingen kunne vi skilte med en ny, flott premiepall i
klubbfarger. Denne var laget i all hemmelighet av Vitus, Heide og Christian, og ble presentert uken før
regattaen. Stor takk til produsentene.
Deltakelsen var større enn i de seneste foregående år. Ca. 25% økning. Og det var gledelig at det var
flere seniorer med, selv om enkelte løp ikke hadde deltakelse.
Det deltok 13 klubber, og Bærum ble suverent beste klubb med 80 poeng, mot NSRs 59 på andreplass.
Alle våre juniorer var med, og 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!
Vi klarte til og med å stille med en ren dameåtter på lørdag, hvor flere av juniorenes mødre, noen
nybegynnere av året, var med. Sporty gjort! Søndag vant vi Mix åtter, med 4 damer og 4 herrer + cox.
Apparatet rundt hele arrangementet fungerte utmerket, som vanlig. Vi har fått flere positive
tilbakemeldinger fra de deltakende klubbene. Det er jo hyggelig at de liker seg hos oss og ser frem til å
komme tilbake.
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,
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banemannskaper, teamet i målbua, regatta-sekretariatet, kjøkken- og kafépersonale, med Heide Tjøm i
spissen, kakebakere, og ikke minst takk til Christian for deilig middag til alle mannskaper på søndag.
Uten dere alle ville ikke regattaen blitt noe av.
På vegne av regattakomiteen
Knut Ødegaard
Regattakoordinator
Statistikk deltakelse i Kjørbosprinten siste 10 år
Påmeldte klubber
Påmeldte lag lørdag
Påmeldte lag søndag
Startende lag lørdag
Startende lag søndag
Antall roere lørdag
Antall roere søndag

2005
11
138
165
126
142

2006
11
131
117
121
102

2007
11
165
147
153
138

2008
11
152
151
128
144

2009
12
130
152
117
143

2010
15
140
156
134
143

2011
13
161
154
149
118
268
249

2012
12
159
154
147
144
261
266

2013
12
178
175
155
148
278
272

2014
13
204
219
191
199
329
368

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.
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fra 1999 gjelder stolpene kun Kjørbosprinten, henholdsvis lørdag og søndag.

Rådet
Rådet har i denne perioden bestått av:
Medlem
Tore Gulli
Medlem
Tom Johansen
Medlem
Petter Høgli
Medlem
Svein Nielsen
Medlem
John Rune Selvik
Medlem
Lizzie Schjøtt
Medlem
Ole Nafstad

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

Innkomne forslag
Det er ikke mottatt forslag fra medlemmene innen den lovbestemte fristen.
Se nedenfor vedrørende forslag fra styret.

Innføring av treningsavgift
Styret ønsker ikke å heve medlemsavgiften for 2015. Men ønsker en fullmakt til å kunne ilegge en
treningsavgift for å dekke utgifter til trener for de aktive roerne.
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Resultatregnskap og balanse 2014
INNTEKTER
3020 Salg nøkkelkort
3098 Gjennomfakturering
3110 Salg treningstøy/klubbeffekter
3310 Inntekter Kjørboregattaen
3311 Inntekter Kjørboregattaen Kafe
3320 Inntekt Kalvøyacup / Roathlon etc
3340 Inntekt Roskole, Kurs, etc. (roleir)
3400 Offentlige tilskudd
3440 Offentlige tilskudd, spillemidler
3441 Andre tilskudd
3620 Andre leieinntekter
3920 Medlemskontingent
3930 Startlisens / Treningsavgift
3940 Egenandeler regattadeltakelse, senior
3942 Egenandeler representasjon
3944 Egenandeler treningsutgifter
3950 Egenandeler regattadeltakelse, junior
3960 Bingo-/lotteriinntekter
3970 Inntekter dugnader / arrangementer
3997 Diverse inntekter
Sum Inntekter (Ex. Renter)

2014
1 500,00
14 388,00
16 100,00
107 150,00
29 340,00
1 050,00
29 600,00
178 683,51
13 563,00
123 500,00
173 150,00
7 200,00
31 508,50
21 279,00
105 490,00
6 734,00
82 874,72
943 110,73

KOSTNADER
4310 Kjørboregatta, utgifter
4311 Kjørboregatta, utgifter Kafe
4320 Kalvøyacup / Roathlon etc, utgifter
4330 Klubbmesterskap, utgifter
4340 Roskole, kurs etc. utgifter
4998 Diverse kostnader til viderefakturering
5910 Forpleining/sosiale utgifter
5915 Dugnadsutgifter, andre
5930 Reise- og ulykkesforsikringer
6340 Strøm kiosk
6400 Startkontingent
6405 Billeie
6410 Regattadeltakelse
6420 Representasjon NR
6440 Treningsutgifter
6510 Håndverktøy
6540 Inventar
6550 Reperasjons- og vedlikeholdsmatriell
6620 Reparasjon og vedlikehold, utstyr
6630 Reparasjoner og vedlikehold

2014
-46 919,80
-14 283,70
-591,60
-14 388,00
-198,00
-7 400,00
-4 110,31
-79 793,25
-3 000,00
-74 372,00
-50 917,00
-86 033,91
-1 020,00
-1 496,35
-1 225,58
-3 141,18
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N

2013

2012

2 700,00

Budsjett

2 100,00

4 000,00
-

3)
3)

10 500,00

19 900,00

10 000,00

87 410,00

76 550,00

75 000,00

-

-

-

2)

8 900,00

19 000,00

12 000,00

165 501,89

253 429,80

120 000,00

50 984,00

26 994,00

13 500,00

21 620,00

27 714,00

5 000,00

25 000,00

1 000,00

-

147 662,50

150 325,00

130 000,00

5 000,00

-

10 000,00

27 849,80

11 754,50

20 000,00
-

51 190,00

29 550,00

79 202,00

79 865,00

70 000,00
-

2)

N
3)
3)

106 283,86

96 708,00

12 000,00

789 859,05

794 890,30

481 500,00

2013

2012

-84 161,55

Budsjett

-70 871,00

-50 000,00

-

-

-

-849,40

-

-

-

-500,00

-

-

-

-79 443,00

-

-840,70

-4 861,71

-

-37,00

-

-12 600,00

-10 000,00

-7 000,00

-3 000,00

-2 465,15

-2 624,14

-2 000,00

-72 289,82

-69 797,74

-65 000,00

-64 743,00

-

-

-138 673,72

-78 647,98

-150 000,00

-33 535,60

-

-

-19 817,70

-17 460,00

-

-1 557,80

-1 653,50

-

-1 260,00

-256,00

-

-1 640,00

-2 975,95

-10 000,00

-747,00

-13 389,30

-

-5 711,49

-3 758,20

-

båter/årer
6650 Vedlikehold båthus/båtplass
6710 Båter, anskaffelse
6720 Årer, anskaffelse
6730 Regattaanlegg, anskaffelse
6740 Annet anlegg, anskaffelse
6750 Baneprosjekt kostnader
6770 Profileringsprodukter
6780 Overføringer Driftsstyret
6790 Annet utstyr, anskaffelse
6800 Kontorrekvisita
6810 Innkjøp nøkkelkort
6820 Trykksaker / Klubbavis
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
6850 Styremøter/ konferanser
6855 Medlemsmøter/klubbarrangement
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
6890 Annen kontorkostnad
6900 Telefon, Internett
6940 Porto
7000 Driftsutgifter, Bil
7010 Driftsutgifter, Følgebåt
7020 Vedlikehold, Bil Tilhenger Følgebåt
7100 Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.)
7320 Annonser / Reklame
7420 Gaver / Oppmerksomheter
7430 Gravering
7590 Forsikringer, samlet
7770 Bank og kortgebyr / Øreavrunding
7790 Diverse kostnader
7830 Tap på fordringer
Sum kostnader

-764,96

-22 270,39
-5 000,00
-3 329,00
-10 737,60
-5 114,40
-2 937,50
-70 000,00
-15 292,20
-1 238,50
-3 636,25
-2 800,00
-2 458,30
-7 021,52
-24 380,00
-9 214,16
-1 844,00
-17 107,17
-11 962,61
-12 126,30
-7 181,10
-1 406,00
-40 936,00
-895,00
-4 341,50
-8 800,00
-680 920,18

-1 183,20

-

-163 778,50

-

-

-33 950,00

-8 000,00

-16 000,00

-

-

-4 000,00

-

-

-2 000,00

-4 239,50

-94 521,59

-

-39 285,34

-38 312,00

-12 000,00

-90 000,00

-80 000,00

-45 000,00

-8 069,00

-21 713,65

-3 000,00

-1 772,00
-3 907,00
-

-578,50

-

-6 124,00

-

-2 357,00

-3 000,00

-2 000,00

-

-8 510,00

-10 252,95

-10 000,00

-17 152,70

-3 666,60

-4 000,00

-16 893,60

-1 914,00

-2 500,00

-7 415,00

-7 623,00

-6 000,00

-9 088,50

-6 904,16

-3 000,00

-2 326,50

-3 733,50

-2 000,00

-10 260,09

-13 246,18

-14 000,00

-7 470,02

-12 453,27

-10 000,00

-4 605,36

-582,00

-15 000,00

-527,00

-

-

-1 287,50

-

-

-3 085,00

-3 537,40

-1 000,00

-220,00

-2 496,75

-1 000,00

-37 385,00

-36 008,00

-37 000,00

-286,00

-318,01

-300,00

-177,00

-5 388,62

-21 500,00

-11 250,00

-16 550,00

-5 700,00

-998 492,69

-661 647,91

-508 500,00

262 190,55

-208 633,64

133 242,39

-27 000,00

30 724,36

32 670,97

40 571,00

32 000,00

Årsresultat før avsetninger og overføringer

292 914,91

-175 962,67

173 813,39

5 000,00

8900
8910
8920
8930
8940
8950
8955
8960

-30 724,36

-32 670,97

-40 571,00

80 000,00

-76 000,00

128 633,64

-57 242,39

Driftsresultat
8040 Renteinntekter bank

Renteavsetninger
Avsetning Bærum Roklubbs Fond
Avsetning bilfond
Avsetning båtfond
Avsetning husfond
Avsetning Øremerkete midler
Avsetn. til andre forpliktelser
Overføringer annen egenkapital

-172 500,00
-89 690,55
20

1)

2)

Årsresultat etter avsetninger og
overføringer

-

1)

2110 Bærum Roklubbs fond
2120 Bilfond
2130 Båtfond
2140 Husfond
2985 Ungdomsutvalget
2050 Opptjent egenkapital

18 233,45
3 632,23
2 165,68
3 931,80
542,35
2 218,85

2)

Forsikringsoppgjør 2x
Bergesenstiftelsen: Støtte til kjøp av
2 båter

3)

Resultat Kjørbo totalt: 75.287. Kafe: 15.056, øvrig:
60.230.

62 500,00
110 000,00

Sandvika 11.2.15
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-

-

