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ÅRSBERETNING 2016.

Klubbens sportslige aktivitet har vært noe mindre i 2016 enn tidligere år. 5 ulike roere har
deltatt i regattaer på Årungen, Tunevannet og på Kjørbo. I tillegg deltok 4 utøvere i innendørs
NM i Bærum 4 februar 2017. I Jun C 1x debuterte Håkon Borge med svært gode resultater.
Han deltok også i Jun B 2x sammen med Hans Kristian B. Hansen. På jentesiden deltok
Marthe Bagger i Junior A og under innendørs NM debuterte også Live Slang. Petter Norsted
Kildebo og Thomas Furuvarp har rodd i senior / senior lettvekt.
Resultatmessig startet sesongen noe variert, dels grunnet opprykk til nye klasser, men også
grunnet noe sykdom tidlig i sesongen.
Våre utøvere har imidlertid trent godt gjennom året og flere har vist betydelige fremskritt på
resultatlistene, men særlig i testresultatene gjennom høsten og vinteren. Dette ble toppet
gjennom en sterk bronsemedalje for Thomas i senior lettvekt under nylig avholdte innendørs
NM.
Klubbens trenerstatus er uendret fra i fjor, da vår hovedtrener fortsatt er engasjert på heltid
som regionstrener. Belastningen på hjepetrenerne blir høy og vi klarer ikke å ha et godt nok
tilbud til de av roerne våre som ønsker å satse hardt.
De etablerte trimgruppene har stabil aktivitet og klubblokalene i bruk stort sett hver dag. Flere
har deltatt i Vasaloppet, Birkebeinerrennet, Grenserittet og andre mosjonsløp.
”Pensjonistgjengen” er fortsatt aktive og bidrar positivt til klubben med dugnadsarbeid og
økonomisk tilskudd.
Det er også etablert en barnegruppe med Inger Geitle Midtun som leder. Hanne Eriksen er
også sterkt med i dette arbeidet og de har ukentlige treninger for barn fra 8-års alderen og
oppover. Her oppfordres også foresatte om å delta.
Samarbeidet med de andre klubbene i Østfold fungerer svært godt gjennom Østfold Rokrets,
og det arrangeres samlinger og fellesaktiviteter som rulleres på alle klubbene.

Tross de gjennomførte utbedringer på huset er det fortsatt behov for betydelige innvendige
utbedringer. Klubben opprettholder prioritert plass for tildeling av tippemidler og kommunal
støtte for utbedring av tekniske anlegg, men dette er fortsatt avhengig av kommunal andel.
Med bedret kommunal økonomi er det lov å håpe at dette kan realiseres i 2018-2019.
Klubben har kontroll på økonomien og regnskapet viser et lite overskudd for 2016.
Det ble kjøpt inn 1 sculler og 1 sett årer i 2016. Nivået på sponsorinntektene ble opprettholdt,
men det er gjort nye avtaler som blir gjeldende i 2017. Dette har medført innkjøp av 3 nye
båter som leveres våren 2017. Inntektene fra sponsorer er av vesentlig betydning for
klubbens drift. Forøvrig vises til det fremlagte, reviderte regnskap.
I samarbeide med Østfold Idrettskrets ble det gjennomført et kurs i praktisk styrearbeid i
november. Det er også besluttet å gjennomføre et klubbutviklingsprosjekt i regi av Østfold
Idrettskrets med oppstart straks etter gjennomført årsmøte.
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Det har blitt avholdt 3 styremøter under året. I tillegg har styret god kommunikasjon gjennom
e-post. Bernt Haugen representerte klubben ved Halden Idrettsråds årsmøte og Østfold
Rokrets årsmøte. Han er også styremedlem og sekretær i Østfold Rokrets.
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