ÅRSBERETNINGEN 2020
Sportslig aktivitet
Roklubben har vært delvis stengt og helt stengt siden midten av mars i år og det har
selvfølgelig satt sitt bestemte preg på aktiviteten. Til tross for dette må vi kunne si at vi har
fått til maksimal aktivitet innenfor de tillatte rammene. Værforholdene har også gjort at det
har vært mulig å ro ute helt frem til jul, noe som har vært greit i disse virustider.
Vi har prioritert å holde på vår hovedtrener Ivo, og assistenttrenere Anna og Oskar, for å
kunne ha et holdepunkt i en omskiftelig hverdag. Nicolay Bjønnes Yngsdal bidro også når
han var hjemme fra USA.
Gledelig NM gull for båten med Hans-Gunnar, Håkon og Audun Grepperud og Oskar
Gjerland i firer uten styrmann. Stor suksess for Tyra og Anna Luna, med første NM gull på
jentesiden siden 1981 . Gullet kom i dobbeltsculler. De yngste utøverne gjorde omtrent
rent bord i Ungdomsmesterskapet, mest gøy var vel seieren i mix åtter.
Covid - 19 har gjort at aktiviteten har vært noe begrenset for de aktive, men trenerne har
vært flinke og kreative og de som ikke har fått trene inne har hatt utendørs aktivitet
gjennom hele perioden med unntak av de ukene der det har vært helt stengt. De ivrigste
viser stor fremgang, Tyra Eklo Hjemdal og Truls Oskar Hansen er tatt ut i NR’s
satsningsgrupper for junior, mens Oskar Gjerland har fått plass i NR’s rekrutteringsgruppe.
To av våre beste juniorer har vært ute noen måneder med skader, men det er gledelig å se at
begge to nå er på god vei tilbake. Gledelig er det også å se at NM gullet for seniorgutta ser ut

til å ha gitt motivasjon til økt treningsaktivitet blant seniorene, forhåpentligvis ønsker de en
reprise i 2021.
Mastersroerne har tatt dette som et friår og det har vært mye mindre aktivitet enn de siste
årene.
Jan Giltvedt med 60+ har vært en suksess med mellom 15 – 20 på fellestreninger hver
tirsdag og torsdag så lenge det var åpent for disse. Heder og ære for innsatsen. Pådrivet
og innsatsen blir ikke mindre da alt ble stengt og Jan laget en digital versjon av
sirkeltrening på YouTube. Alle kan være med fra stua hjemme og trene foran TVen. Linken
ligger nå ute på Oslo Idrettskrets sine nettsider for 60+.

Øvrig aktivitet/arrangementer
Siden midten av mars har det ikke vært noe normalår, vårsesongen ble noe amputert,
med en rekke avlysninger. Heder og verdighet til Eva som har vært med på å sparke igang
mindre lokale regattaer, slik at de yngre roerne får anledning til å konkurrere.
Vi var medarrangører på 3 regattaer som ble arrangert for juniorer sammen med Bærum,
NSR og Moss. Ingen større inntekter, men her har hovedfokus vært å opprettholde
aktiviteten innenfor de svært begrensede rammene man var tillagt.

Klubbhuset/tomt og diverse
Det er stor aktivitet i klubbhuset: Daglig bruk til treningsformål, basestasjoner for
mobiltelefoni og leiligheten som eies av klubben.
Jan Giltvedt påtok seg jobben som hussjef på kort varsel og sammen med Mari Storrø
pusset de opp badet i leiligheten og kjøkkenet fikk nytt gulv. Dette var avgjørende for at
den kunne leies ut. Utleien er nå i orden og dette gir et godt bidrag til klubbens økonomi.

Landgangen
Landgangen til den gamle brygga knakk sammen i fjor og den nye er påbegynt og godt i
arbeid. Takk til Halvor Juvet som har dratt det arbeidet. Omtrent samtidig hadde festene til
den gamle brygga rustet i filler og det ble boret nye hull og nye ble montert. Litt av en jobb
det der. Gamle paller ble plassert under brygga ved høyvann og det ga to timer med mulig
jobb når enden på brygga var over vann. Sann ingeniørkunst.

Bensinboden
har vist seg verdifull med lagring av alt brannfarlig samt oppbevaring av motorer,sykler og
diverse utstyr. Utfordringen ble at området øyene og omlandet ble omfattet av en
byggestans og vi havnet midt oppe i dette. Boden var nesten ferdig før stansen, men vi
måtte gå en lang runde med Oslo Kommune (Plan- og Bygg) for å få papirer på plass. Her
må en ty til profesjonell hjelp og det koster, men det er nødvendig.

Vei og veiretter

over 206/196 (roklubbens eiendom) har vært diskutert siden før 1980. Utallige møter har
vært holdt med Oslo Kommune om saken og det er skrevet enda flere brev. I tillegg har
det vært tatt opp de sanitære forholdene for friområdet sør for roklubben. Det er uholdbart
å åpne store friområder uten å gi folk tilgang til vann, toaletter og en mulighet til å kaste
søppel. Saken har nå fått en dom i Oslo og Akershus Jordskifterett. Det blir ingen økning i
trafikken og Oslo Kommune fikk ingen eiendomsrett og kun en begrenset bruksrett mot en
erstatning pluss årlige tilskudd til vedlikehold av veien.

Robassenget
Robassenget vårt er det beste som finnes i Norge. Det er rengjort og istandsatt. Spesielt
gledelig er det at eliteroerne i roforbundet brukte bassenget under en treningssamling i
februar 2021. De var meget fornøyde og dette resulterte i et innslag på Sportsnytt i NRK.
Vi jobber videre med å utvikle nye årer, installere nye svivler og et videoanalysesystem.
Tanken er at bassenget i tillegg til våre formål også kan brukes som nasjonal ressurs i et
profesjonelt treningsarbeid.

Utstyret vårt
I sammenheng med redusert aktivitet har utstyret også blitt vesentlig mindre brukt enn
normalt. Det har ikke skjedd noe som er verdt å nevne med unntak av innkjøp av 2 stk
singlescullere. Disse ble finansiert av tilskudd fra Sparebankstiftelsen der vi fikk
262 000,-

Økonomi
Før første gang opprettet vil en Spleis (speis.no) i desember for å se om vi på den måten
kunne få inn noen sårt ettertraktede midler for å fornye deler av våre innendør apparater.
Det ble besluttet å vie speisen til nye spinningsykler. Etter en liten måned med minimalt
med innsats mottok klubben drøye 31 000 kroner. 10 000 av disse var vi heldige å vinne
etter å ha blitt trukket ut av klubber med mer enn 50 likes, resten av summer er større og
mindre bidrag - både fra roklubbens faste støttespillere og andre med hjerte for rosporten.
To nye spinningsykler er kjøpt inn, og styret håper at disse kommer alle klubbens
medlemmer tilgode.
I et svært krevende år, har det også vært svært krevende økonomisk. Når vi ikke får
gjennomført aktiviteter og arrangementer som normalt er en god inntektskilde til klubben,
er det godt å kunne motta tre “korona-tilskudd” med en samlet økonomisk verdi på
kroner 164 500,-. De tre tilskuddene gjaldt:
1. Erstatning for tapte inntekter for forsommerkapproing. (87 500,-)
2. Erstatning for bortfall av inntekt for utleie av gymsal (21 000,-)
3. Erstatning for bortfall av inntekter for utleie av gymsalen. (35 000,-) og
Erstatning for bortfall av inntekt for ro-hjem regatta (21 000,-)

“Medlemmene våre”
Ant medlemmer 316, netto økning 1, god oppfølging av sekretær

Administrasjonen vår
Styret i 2020 har vært fulltallig og vi har innført digitale møter som en standard. Litt
utfordringer har det vært, men Halvor Juvet har vært en god lærer. Kjell er vår bauta på
regnskaper og vi har veldig god oversikt over pengene våre. Vi gjør opp året med noen
hundrelapper i minus. Vi må takke for støtten vi har fått ved å søke kompensasjonspakker.
Det er til stor hjelp og vi unngår store omveltninger. Enn så lenge.

Styret vårt
Styret for 2020 har bestått av følgende personer:
● Leder - Per Giltvedt
● Nestleder - Nina Margrethe Grude
● Rosjef - Eva Hansen.
Eva sitter også i NR styret.
● Hussjef - Jan Giltvedt
Arjen trakk seg fra sitt verv høsten 2020. Etter en periode uten hussjef steppet Jan
Giltvedt inn i rollen
● Materialsjef: Halvor Juvet
● Forretningsfører: Kjell Løvlie

Heder og verdighet
Fortjenestemedalje deles ut på årets årsmøte.

