STYRETS BERETNING
FOR TINGPERIODEN 2021.2022
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, Oslostudentones Idrettsklubb. Til
sammen 12 klubber, hvorav 9 i Oslo.

Ifølge Norges Roforbunds statistikk per 31.12.2020 var det totalt2064 medlemmer i Oslo
Rokrets'klubber, 750 kvinner og 1314 menn, hvorav totah4A7,151 kvinner og256 menn
under 2A 2x.
Styret har i perioden
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

bestått av:

Torstein Rekkedal (CR)
Odd Rune Hegge (NSR)
Lis Schjøtt (Bærum Roklubb)
Stein Mørk (CR)
Marte Krogsrud (Bærum Roklubb)
Marianne Lundh (NSR)
Per Gilftedt (Ormsund Roklub)

Administrasjon:
Også i dette styreåret har koronarestriksjonene påvirket styrets arbeidsformer. Styremøtene er
som i 2A20 i stor grad gjennomfiørt på ZOOM. Vi har hatt to styremøter på ZOOM og to
fiisiske styremøter i styreperioden202l-2022. Styret har i stor grad benyttet kommunikasjon
pr. e-post og telefon når saker har dukket opp gjennom året. Styret mener at restriksjoner og
arbeidsformen ikke har ført til problemer for styrets arbeid gjennom året. Alle saker avgjort
pr. e-post og telefon er bekreftet og formalisert på etterfølgende styremøter.

Representasjon:
Kraftsenteret:
Marte Krogsrud
(ifm.
påÅrungen):Lis
Kretsmesterskapet
«Kjørboregattaeo)
Schjøtt og Torstein Rekkedal
Oslo Idrettskrets
Torstein Rekkedal
Diverse Teamsmøter med Oslo Idrettskrets: Torstein Rekkedal
Norges Roforbunds
Lis Schjøtt
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Aktiviteter:
Oslo Havns høring omfartsgrenserforfritidsfartøyer i Oslo Kommune
Vi har tidligere uttalt oss om Oslo Havns forslag om fartsgrenser i Oslo Kommune. Arbeid
med nye fartsgrenser har tatt lang tid og tidligere forslag ble forkastet på grunn av uklarheter
om hvilke fartøyer fartsgrensene skulle g1elde for. Nytt forslag ble sendt til høring i 2021 . I
forslaget ble fartsgrenser for fritidsfartøy satt til 5 knop nærmere land enn 200 meter og25
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knop i andre områder. Det ville føre til at det i ytre Frognerkilen og i noen små områder
mellom øyene ville være tillatt med 25 knop. I vår uttalelse foreslo vi at maksimum 5 knop
også burde gelde i disse områdene. Vi må være fornøyde med at vi i stor grad fikk gehør for
dette forslaget, og det ble lagt inn fem områder med nedsatt fartsgrense utenfor 200meterssonene. Vi må leve med at vi ikke fikk medhold i andre forslag til strengere
fartsgrenser.
Utredning om plassering av terminaler for utenlandsfergene
Plan- og bygningsetaten har laget en utredning om fremtidig plassering av terminaler for
utenlandsfergene i seks alternativer. Yi oversendte utredningen til samtlige klubber i Oslo
med ønske om tilbakemelding om synspunkler som Oslo Rokrets kunne gi i en eventuell
høringsuttalelse. Klubbene viste ingen spesiell interesse for utredningen. Styret bestemte
derfor ikke å sende uttalelse til utredningen.
Strømkostnaderfor klubber med egne lokaler
På bakgrurur av de ekstraordinære strømutgiftene også for idrettslag med egne anlegg, har
styret kommunisert både med Roforbundet og Oslo Idrettskrets om eventuelle
påvirkningsmuligheter for å ffi statlig hjelp i likhet med private husholdninger. Vi har sendt
brev til Oslo Kommune med sikte på å påvirke kommunen til å bidra om ikke staten ville
§elpe frivilligheten med strømstøtte. Påvirkning fra flere hold førte til at regjeringen i januar
vedtok at også frivilligheten skal få tilsvarende støtte som husholdningene.
og
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Styret har holdt løpende kontakt med Oslo Idrettskrets om de varierende restriksjoner og
tolkninger av koronabestemmelser for idretten. I den forbindelse har vi jevnlig deltatt på
nettmøter arrangert av Oslo Idrettskrets.

Lo kal e

na sj onal e kor onar e str iksj

Høringsuttalelse ont Reguleringsplan Malmøya, Wvøya ag Nedre Bekkelaget
Plan- og bygningsetaten arbeider med nye reguleringsplan for området. Kretsen har i en rekke
sammenhenger vært i kontakt med aktuelle instanser når det gjelder å sikre rettigheter for
myke trafikanter på sjøen i forbindelse med planer, forslag og tiltak også i dette området, ikke
minst Ormsund Roklubs mangeårige karnp for å ffi regulert en robane mellom Ulvøya og
Ormøya. Vi følger opp dette arbeidet.

Uffisielt kretsmesterskap i Coastalroing
Oslo Rokrets arrangerte et uoffisielt kretsmesterskap i Coastalroitgi2019 som del av to
turregattaer i Oslo. Det ble av styret vurdert som bare delvis vellykket. Styret bestemte derfor
at kretsmesterskap i Coastalroing skulle affangeres som egen regattai regi av Ormsund
Roklub. På grunn av smittesituasjonen ble dette, som mange andre arrangement, ikke mulig å
gjennomføre hverken i2A2A e1.Jer 202I. Vi håper å kunne gjennomføre dette i en eller annen
form i

20.22.

til

egenandeler for Internasjanal deltakelse
Oslo Rokrets deler den generelle be§mring for økte kostnader i forbindelse med deltakelse
idrett og ønsker å bidra på vår måte. I 2019 gaKretsen befdelige bidrag til støtte til unge
deltakere i internasjonale mesterskap. 12020 er det ikke betalt ut støtte til internasjonal
deltakelse. I2021har kretsen gitt støtte til internasjonal deltakelse til en rekke unge utøvere
Oslo Rokrets. Alle klubbene i kretsen med aktive unge konkurranseroere hadde flere roere
som fikk støtte fra l«etsen. Samtlige roere som hadde deltatt i de aktuelle internasjonale
regattiaene mottok etter søknad støfie tilsvarende 50 prosent av fakturert egenandel. Det er
Støtte
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viktig at lcretsens bidrag skal kamme utØverne til gode og redusere deres kostnader. Det
forutsettes at lcretsens støtte ikke skal kunne føre til at klubbene øker egenandeler.

til transport til ungdomsmesterskapet i Os
Kretsen fikk også i år samlet søknad fra alle aktuelle klubber om tilskudd for transport til
rurgdomsmesterskapet 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 2021 støttetll
transporten til Os 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.
Støtte

Andre aktiviteter
Åuer Grand Prix
Åtter Grand Prix sesonget202A-202lble avlyst på grunn av at koronarestriksjonene satte en
stopper for aktiviteter innendørs i roklubbene. Isteden fikk vi CROWN, initiert og ledet av
Caspar Wohlfarht. CROWN ble et meget vellykket arrangement gjennom hele
vintersesongen. Det var mange tur- og mosjonsroere og masters som deltok, også mange
unge, spesielt fra Bærum Roklubb. Sesongen 2021-2022 er nå godt i gang. Det ser ut som
regjeringen åpner opp for innendørsidrettsakliviteter for alle grupper de to siste månedene av
vintersesongen.
Rosportens dag
Heldigvis var samfunnet såpass åpent, at med hensyntagen til de rådende koronarestriksjoner
kunne roerne fra kretsens klubber samles til Rosportens Dag i2021. Det var flotte forhold
med sol og flatt vann på turen til NSRs Solodden. Etter hyggelig sosialt samvær og enkel
servering gikk turen tilbake til klubbene, nå med mye skvalp fra fritidsbåtene som også
benyttet seg av det fine været.

Roorienteringen
Det ble roing i2021. Nye poster ble satt opp og mange deltok i løpet av sofllmeren.
Innbydelse ble sendt ut til alle Osloklubbene, men bare CR, NSR og Bærum deltok. I år var
det syv roere fra CR som tok alle postene på en weekend. Det ble hele 126 km.
Premieutdelingen var på Kongen 18. november. Vi var vel20 roere som kom for pizza med
drikke og håp om å vinne 10001ff. Siden utdelingen ble avlyst iZAZA,ble det trukket premier
for både sesongen 2020 og202l. To damer fra CR vant hvert sitt gavekort. Alle fikk minst to
gevinster fra det velfylte premiebordet. Så får vi håpe på en fin sommer og at kanskje roere
fra Oslo Roklubb, Bestumkilen og ARO vil delta i roorienteringen sommeren 2022.
Kretsmesterskapet
Kretsmesterskapet ble i2021arrangert sammen med §ørboregattaen som ble awiklet 28.-29.
august på Årungen. Bærum arrangerte i samarbeid med Ormsund Roklub.
Det ble delt ut Kretsmesterskapsmedaljer til vinnerlag fra følgende klubber:
CR: DJCIX, HJCIX, HS2X, HSz-, HS4X, HJBIX, MIXJC4X, DJC2X, HJCZX, HM4X
NSR: DJAIX, HJAIX, HJB2X, DJB4X, DS2-, DJAS+, HJBS+, HM2X, HS1X, HT}X,
HJB4X, DJA2X,
Bærum: DJB2X, DJBIX,
Ormsund: HJA4X
Oslo: HM1X
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Roerlangrennet
Rennet måtte dessverre avlyses i 2021på grunn av de rådende koronarestriksjoner.

Kraftsenteret:
Under den siste tingperioden har ikke Kraftsentermodellen vært operativ, og med pandemien i
tillegg, har det vært svært lite organisert aktivitet i regi av Oslo Kraftsenter. Allikevel hadde
vi båter som samarbeidet på tvers av klubber innad i Kraftsenteret til Baltic Cup.
Yidere har Norges Roforbund bestemt (med grunnlag i tilbakemelding fra alle klubber) at
Kraftsentermodellen nå vil ta en pause. Modellen har førttil mye samarbeid mellom klubber
som ellers ikke ville fururet sted, og har også bidratt til at flere utøvere har holdt på med roing
i flere år. Styret ønsker likevel at Oslo Rokrets i årene fremover skal prioritere aktiviteter som
knytter de unge roerne i kretsen safirmer i felles aktiviteter både for sosialt samvær og
idrettslig utvikling for roerne og for klubbene. Styret ønsker å stimulere til at klubbene i
kretsen fortsatt kan samarbeide på en fornuftig måte, og at vi sarirmen tar vare på alle som
ønsker å drive med roing i årene som kommer.

Økonomi:
Oslo Rokrets regnskap far 2021viser et fuiftsresultat på kr -83.744,20. Dette er litt mindre
underskudd enn vi budsjetterte (-107.000).

Det har igjen i år vært spesielt pga pandemien, men klubbene har vært kreative, og det har
vært så stor aktivitet i klubbene sorn mulig med restriksjonene. Rokretsen har i2A2l valgt å
støtte felles transport til Ungdomsmesterskapet på Os. Regattaarrangørene, som tross
begrensninger klarte å avholde regatta mottok også støtte og vi har etter søknader gitt støtte til
aktive, som har representert NR ved diverse mesterskap. Dette håper vi også å kunne fortsette
med i fremtiden.
Kretsen har en solid økonomi, hvor våre inntekter kommer fra Bingo kr 43.537, som er
halvert i forhold til fioråret, YIK (Viken Idrettskrets) kr 13.440 og OIK 45.000.
Kretsen har også i år prioritert økonomisk støtte til aktiviteter som Roorientering og
Rosportens dag. Åuer Grand Prix ble ikke avholdt i år, og det har også vært lite mulighet for
samlinger for juniorroere. Styret mener at det fremdeles er fomuftig å ha en økonomisk
buffer, da spesielt bingoinntektene er for nedadgående og usilre.

Oslo,8. mars2A22
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