STYRETS BERETNING
FOR TINGPERIODEN 2020-2021
Oslo Rokrets dekker følgende klubber:
Arbeidernes Roklubb, Bestumkilen Roklubb, Bærum Roklubb, Christiania Roklub, Fornebu
Sportsklubb, Norske Studenters Roklub, Nøklevann Ro- og Padleklubb, Ormsund Roklub,
Oslo Roklubb, NMBI – Roing, Skullerud Sportsklubb, Oslostudentenes Idrettsklubb. Til
sammen 12 klubber, hvorav 9 i Oslo.
Ifølge Norges Roforbunds statistikk per 31.12.2020 var det totalt 1622 medlemmer i Oslo
Rokrets’ klubber, 577 kvinner og 1045 menn, hvorav totalt 251, 87 kvinner og 164 menn
under 20 år.
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Torstein Rekkedal (CR)
Nestleder:
Hilde Vagle (NSR)
Styremedlem:
Lis Schjøtt (Bærum Roklubb)
Styremedlem:
Stein Mørk (CR)
Styremedlem:
Andrea Älveborn (CR)
Varamedlem:
Marianne Lundh (NSR)
Varamedlem:
Per Giltvedt (Ormsund Roklub)
Administrasjon:
Koronarestriksjonene i Norge startet den 12. mars, tre dager etter Oslo Rokrets’ årsmøte i
2020. Det førte til mange endringer i aktivitet og møtevirksomhet gjennom hele året. Det førte
blant annet til at det ikke ble gjennomført noen styremøter i løpet av 2020. Vi har hatt to
styremøter på ZOOM i 2021. Styret har i stor grad benyttet kommunikasjon pr. e-post og
telefon når saker har dukket opp gjennom året. Styret mener at dette ikke har ført til
problemer for styrets arbeid gjennom året. Alle saker avgjort pr. e-post og telefon er bekreftet
og formalisert på styremøtene i før årsmøtet.
Representasjon:
• Kraftsenteret:
• Kretsmesterskapet (ifm. NSRs Årungregatta):
• Oslo Idrettskrets ting:
• Norges Roforbunds Ledermøte:

Andrea Älveborn
Lis Schjøtt og Torstein Rekkedal
Stein Mørk og Torstein Rekkedal
Torstein Rekkedal

Aktiviteter:
Plan- og bygningsetaten Oslo Kommunes arbeid med utredningen Aktiv vannflate
I forbindelse med «Prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden» har Oslo Kommune
arbeidet med Prosjektet «Aktiv Vannflate», som omhandler bruk av vannflaten innenfor Oslo
Kommunes grenser. Vi hadde deltatt på møter i løpet av 2019 og leverte uttalelse til de
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foreløpige planene. Oslo Rokrets leverte en omfattende uttalelse til de endelige forslag med
vekt på klubbenes synspunkter og behov.
Behovsplan for idrett og friluftsliv i Oslo 2021-2030
Bymiljøetaten i Oslo Kommune har regelmessig arbeidet med oppdatering av Behovsplan for
idretts- og friluftsliv. Vi har kontinuerlig levert høringsuttalelse til de enkelte planer etter
hvert som de er presentert. I 2019-2020 har etaten arbeidet med utarbeiding av ny plan for
tiden 2021-2030. Vi har på nytt påpekt forhold som vi er fornøyde med og vist til andre
forhold som kommunen bør prioritere. Vi har uttrykt tilfredshet med at kommunen har fått
med seg behov for lave brygger på ulike steder for å lette tilgang og mulighet for utsetting av
robåter og kajakker.
Uoffisielt kretsmesterskap i Coastalroing
Oslo Rokrets arrangerte et uoffisielt kretsmesterskap i coastalroing i 2019 som del av to
turregattaer i Oslo. Det ble av styret vurdert som bare delvis vellykket. Styret bestemte derfor
at kretsmesterskap i Coastalroing i 2020 skulle arrangeres som egen regatta i regi av Ormsund
Roklub. På grunn av smittesituasjonen ble dette, som mange andre arrangement, ikke mulig å
gjennomføre. Slik smittesituasjonen nå ser ut, kan det bli vanskelig å gjennomføre dette som
eget arrangement i 2021, men eventuelt som del av det uoffisielle Norgesmesterskapet i
Coastal, dersom det lar seg gjennomføre.
Støtte til egenandeler for Internasjonal deltakelse
Oslo Rokrets deler den generelle bekymring for økte kostnader i forbindelse med deltakelse i
idrett og ønsker å bidra på vår måte. I 2019 ga Kretsen betydelige bidrag til støtte til unge
deltakere i internasjonale mesterskap. I 2020 er det ikke betalt ut støtte til internasjonal
deltakelse. I 2021 og senere håper vi at unge utøvere fra Oslo Rokrets blir tatt ut til
internasjonal representasjon, og styret ønsker eventuelt å støtte aktuelle deltakere etter søknad.
I denne forbindelse understreker vi igjen at det er helt avgjørende at kretsens bidrag skal
komme utøverne til gode og redusere deres kostnader. Vi forutsetter at kretsens støtte ikke
skal kunne føre til at klubbene øker egenandeler.
Støtte til transport til ungdomsmesterskapet i Os
Kretsen fikk også i år samlet søknad fra alle aktuelle klubber om tilskudd for transport til
ungdomsmesterskapet i Os, dette begrunnet med at mange er interessert, men at deltakelsen
blir liten på grunn av transportkostnader og lang reise. Kretsen ga også i 2020 støtte til leie av
buss for samtlige av kretsens deltakere. Tilbakemeldingene tilsier at dette også i år var
vellykket tiltak, som både gir positiv sosial kontakt mellom ungdommene i de ulike klubbene,
og som reduserer kostnader for den enkelte deltaker.
Andre aktiviteter
Åtter Grand Prix
Klubbene ble i midten av mars stengt ned. Det så likevel ut som de fleste hadde fått flere
stafettlag i mål på siste runde før nedstengningen. Det ble totalt 85 lag som deltok i sesongen
2019-2020. Det var igjen ny rekord, med ti lag flere enn sist. Fordelingen var 2 åtterlag, 75
firerlag og 8 toerlag. Loddfordelingen ble NSR 79, CR 47 og Bærum 40 lodd. Concepten ble
vunnet av CR. Vi gratulerer.
Vi hadde planlagt å starte ny sesong med Åtter Grand Prix på høsten, men nye restriksjoner
gjorde dette umulig.
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Rosportens dag
Det ble ingen stor feiring av Rosportens Dag i 2020, ingen servering og ingen konkurranser.
Med hensyntagen til de rådende koronarestriksjoner, greide likevel vi å samle 19 personer på
Solodden i små båter den 21. mai. Det ble trukket lodd om premien i Åtter Grand Prix for
vinteren 2019/2020. Ellen Hansen fra Bestumkilen trakk loddet opp av posen - og vinner ble
som nevnt CR.
Roorienteringen
Roorienteringen ble, som mange andre aktiviteter preget av koronapandemien. Det ble av
flere grunner for mange noe mindre roing en det man var vant til. Som vanlig var det bare
Bærum, NSR og CR som deltok og registrerte poster. CR hadde flest deltakere, og i år var det
hele 9 roere fra CR som registrerte alle 30 orienteringspostene i løpet av en helg. Det ble totalt
122 kilometer i løpet av to dager i flott rovær. Vi håper stadig at øvrige klubber vil delta i
roorienteringen. Det var planlagt dato og tid for utdeling av premier på Kongen, men dette ble
dessverre avlyst på grunn av nye restriksjoner på høsten. Samling med premieutdeling er tenkt
gjennomført så snart vi igjen kan møtes. Vi satser på ny runde med roorientering sommeren
2021.
Kretsmesterskapet
Det ble ingen Kjørboregatta i år, som tradisjonelt har hatt Kretsmesterskapet som en del av
arrangementet, så Kretsmesterskapet ble arrangert sammen med NSRs Årungregatta som ble
avviklet 29.-30. august. Det ble delt ut Kretsmesterskapsmedaljer til vinnerlag fra følgende
klubber:
CR:
DJB2X, HJB2-, DPARA1X, DS1X, HJA2X, DJA1X, HJA4X
NSR:
DJB4X, HS2-, DJA2X, DJA2-, HS1X, HS4-, HS2X, DJA4-, HJA1X
Bærum:
HJB4X, JCMIX4X
Ormsund:
HJB1X, DJB1X, HJB2X, HS4X
Det ble for første gang delt ut Kretsmeterskapsmedalje i løp DPARA1X.
Roerlangrennet
Roerlangrennet har de siste årene vært et vellykket arrangement. Dette klassiske skirennet i
Sørkedalen hadde i 2019 rekordhøy deltakelse. Rennet har også en sosial funksjon med
samling i peisestuen og premieutdeling etter rennet. Rennet måtte dessverre avlyses i 2020 på
grunn av snømangel.
Kraftsenteret:
Etter lov for Oslo Rokrets skal kretsen støtte opp under det arbeidet som skjer i Kraftsenteret.
På årsmøte skal det utpekes hvilket av styrets medlemmer som skal ivareta Oslo Rokrets'
oppgaver knyttet til kraftsenteret. Virksomheten i Kraftsenteret inngår i Oslo Rokrets'
regnskap og budsjett. Selv om Kraftsenteret ikke drives av styret, er det likevel
hensiktsmessig at det inntas følgende oppsummering av virksomheten i Kraftsenteret i styrets
beretning:
De siste årene har Kraftsenteret prøvd å gjennomføre aktiviteter med sikte på å etablere et
sosialt og idrettslig fellesskap for alle juniorene i kretsen, gutter og jenter, og samtidig hatt
diskusjoner gående med klubbene om samarbeid for de fremste raceroerne mot
representasjonsoppgaver. Mange roere, fra yngre junior til senior, har gjennom årene deltatt
på arrangementer i Kraftsenteret. Økonomisk støtte har vært gitt til arrangementer og
samlinger for de yngre, samt har det vært gitt bidrag til utøvere som er tatt ut av Norges
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Roforbund i forbindelse med representasjonsoppgaver. Kraftsenteret har også vært aktivt med
i uttak gjennom virke i Norges Roforbund.
På grunn av smittesituasjonen har det ikke vært gjennomført aktiviteter i Kraftsenterets regi i
løpet av 2020 utover støtte til fellestransporten til Ungdomsmesterskapet i Os. Styret mener at
de aktiviteter som er gjennomført for kretsens yngre utøvere gjennom mange år er blant
Kretsens viktigste oppgaver, og som også skal prioriteres når det gjelder bruk av økonomiske
midler i årene fremover.
Økonomi:
Oslo Rokrets' regnskap for 2020 viser et driftsresultat på kr 106.312,86. Dette er vesentlig
større enn vi hadde forventet ved årets start og skyldes at flere arrangementer måtte avlyses på
grunn av Koronapandemien. Vi håper at 2021 blir et litt bedre år, hvor spesielt våre
ungdommer kan reise, trene og konkurrere mer sammen.
Kretsen har en solid økonomi, hvor våre største inntekter kommer fra Bingo kr 94.658,
VIK (Viken Idrettskrets) kr 13.800 og OIK 42.000. Så vi ser frem til å få mange søknader fra
klubber på diverse fine aktiviteter i 2021.
Kretsen har også i år prioritert økonomisk støtte til aktiviteter: Roorientering, Roerlangrenn,
Åtter Grand Prix og samlinger for juniorroere. Kretsen har igjen i år gitt et stort tilskudd til
felles busstransport til Ungdomsmesterskapet på OS. For første gang tildelte kretsen i 2019
våre representasjonsroere reisestipend etter en tildelingsnøkkel, men har ikke fått noen
søknader på dette i år. Styret mener at det fremdeles er fornuftig å ha en økonomisk buffer, da
spesielt bingoinntektene er for nedadgående og usikre.
Oslo, 10. mars 2021
Torstein Rekkedal
leder

Hilde Vagle
nestleder

Stein Mørk
styremedlem

Andrea Älveborn
styremedlem
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Lis Schjøtt
styremedlem

