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Årsberetning

Haldens Roklub

2021

Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i 
idrettslaget.
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Styrets sammensetning

Leder: Eivind Borring Hansen

Nestleder: Roy Bjørnstad

Rosjef: Oskar van Etten Jarem

Sekretær: Melinda Damgaard

Kasserer: Bernt Haugen

Styremedlem: Inger Geitle Midthun

Styremedlem: Hans Petter Borge

Styremedlem: Thomas Furuvarp (ungdomsrepresentant)

Varamedlemmer: Hanne Eriksen, Marion NN?

Valgkomité: Bjørn-Arild Lundquist, Karl-Magnus Haugen

Revisorer: Vidar Hov Lian, Thor Edquist

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter hvor 24 saker er behandlet.

Spesielle oppgaver

Rehabilitering av klubbens lokaler ble ferdigstilt i 2022, og det ble arrangert offisiell åpning onsdag 

16. juni. Selv om pandemien la en begrensning på dette, som mange andre arrangementer i 2021, 

ble det en vellykket kveld for nye og gamle medlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer. 

Klubbhuset ble offisielt åpnet av æresmedlem Svein Hansen – som også var sentral i oppføringen av 

bygget i 1963.

 Foto: Hans Kristian Stensrud, Halden Arbeiderblad
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Arrangementet for kvelden besto av styreleder Eivind Hansen som ønsket velkommen og takket 

byggekomitéen med blomstergaver, byggekomitéens leder Bernt Haugen holdt tale om 

rehabiliteringsprosessen, Halden Idrettsråd v/ Jens Lindstrøm holdt tale og overrakte blomst og gave

på 25 000,- kroner (som senere ble brukt til treningsutstyr). Viken fylkeskommune v/ Stein Cato 

Røsnæs gratulerte også med tale og blomsterhilsen. Etterpå var det åpent hus og omvisning. 

Styret ønsker å berømme byggekomitéen og medlemmene i klubben som har lagt ned en utrolig 

mengde dugnadstimer, noe som igjen resulterte i at prosjektet ble gjennomført med svært lite 

lånefinansiering.  

 

Haldens Roklubs lokaler framstår igjen som et topp moderne anlegg, men velholdte overflater, flott 

utsmykking, balansert ventilasjon, universell utforming og effektiv varmepoumpe

Konsekvenser av tiltak for å begrense spredning av Covid-19 virus

Korona-pandemien hadde mye fokus også i 2021, spesielt med hensyn til aktivitetsnivået for små og 

store roere. Sportslige aktiviteter gjennom sesongen ble vesentlig redusert, men til tross for dette 

klarte klubbens sportslige ledere å opprettholde et godt treningsnivå for alle nivåer. Klubbens arbeid

med disse utfordringene gjennom året ble ledet med stø hånd av rosjef Hans Petter Borge og trener 

Oskar van Etten Jarem, med god støtte av barnegruppas primus motor Inger Geite Midthun. 

Barn, ungdommer og foreldre har holdt motet og humøret oppe gjennom hele året, og styret retter 

en stor takk til alle som har vært med på å holde hjulene i gang også i 2021. 

Ekstern representasjon

Bernt Haugen representerer Haldens Roklub som sekretær i Østfold Rokrets. Roy Bjørnstad 

representerer Haldens Roklub som styremedlem i Halden Idrettsråd. 

Aktivitet
Det har vært mindre aktivitet i 2021 enn normalt på grunn av smittesituasjonen i samfunnet, Mange 

regattaer ble avlyst, inkl innendørs NM, men klubben fikk også deltatt i de regattaene som ble 

avholdt Årungen med flere gode prestasjoner. Lokalavisen har dekket klubbens sportslige aktiviteter 

godt i året som gikk, og på den måten bidratt til å gjøre klubben mer synlig. 
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David Stenkløv og Elliot Gundersen gjorde det bra i dobbeltsculler på Årungen.

Håkon Borge var den av seniorene som gjorde det best i 2021, og

trente blant annet med Roforbundet på Årungen i firer uten 

styrmann med mål om kvalifisering til EM. De strakk ikke helt til 

denne gangen, men Håkon fikk viktig erfaring god utvikling 

gjennom sommeren. 

Seniorene stilte også i 2021 i dobbelfirer i Norgesmesterskapet 

på Årungen.  
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Det er god tilvekst av barn og unge i klubben, og gruppa 11 – 15 år er større enn på mange år. 

Klubben var representert på Idrettens dag på Tistedal stadion med utstilte båter, romaskiner man 

kunne prøve og telt og kakesalg. Det var mye liv rundt roklubben og kø ved klubbens romaskiner 

under hele arrangementet.

I august ble det arrangert roskole med instruktør og utstyr fra 

Norges Roforbund. Roskolen fikk støtte fra sponsorer og 

kommunen. Det var god deltakelse og medlemsmassen vokste 

også som følge av dette. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Haldens Roklub har ikke hatt klare mål for aktivitet i 2021, men styret har opprettet et ro-utvalg som

kom i gang i annet halvår i 2022. Utvalget støtter rosjef og trener i å sette mål for og prioritere 

sportslige aktiviteter, samt det praktiske rundt avvikling av treninger. 
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Medlemstall

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre

Totalt

Kvinner 0 2 5 3 19 29

Menn 0 2 15 12 46 75

Totalt 0 4 20 15 65 104

Medlemsutvikling

2017 2018 2019 2020 2021

Kvinner I/T I/T I/T 28 29

Menn I/T I/T I/T 69 75

Totalt I/T I/T I/T 97 104

Årsregnskap 

I år legges det fram to regnskap; et ordinært for klubbens drift og ett byggeregnskap. 

Klubbens økonomi er god. Løpende er utgifter i balanse med løpende inntekter. Styret har gode 

muligheter for å tilpasse aktivitet til endringer i inntektsnivå i løpet av året, og gjennomfører tiltak 

når det er nødvendig. 

Det vises til det vedlagte regnskapet, og revisors beretning for detaljer. 


