Årsberetning for Kristiansand roklubb
2018

Årsmøte 21. mars 2019 i roklubbens lokaler på Kjøita.
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Styrets beretning
Styret ble valgt på årsmøtet 28. februar 2018. Styret har bestått av følgende medlemmer:
Styrets medlemmer
Formann
Nestleder
Sekretær
høst)
Kasserer

Alf Netland Helgeland
Mathilde Sødal
Mathilde Sødal (overtok etter at Oda Madland Aagesen flyttet til Oslo i
Dag-Erik Tvedt

Rosjef
Materialforvalter
Tur-mosjon sjef
styremedlem

Jostein Senumstad
Arvid Bentsen
Arvid Olsen
Syvert Senumstad

Andre store verv:
Utleieansvarlig

Odd Aagesen

Styrets arbeid
Det har vært gjennomført 5 styremøter i 2018. Janis Gailis er tilbake som trener og det er vi
meget godt fornøyd med. Janis er en svært dyktig trener og resultatene taler sitt.
Mye av treningsutstyret er byttet ut og oppgradert. Utleielokalet har fått nytt gulv og
kjøkkenet er totalrenovert. Takk for flott dugnadsinnsats.
Roklubben er i dialog med Norges Roforbund og Stiftelsen VI og Ekstrastiftelsen for å
tilrettelegge for parasatsing
For første gang har det blitt tildelt stipend til toppidrettsutøvere og toppidrettstrener i
Kristiansand Kommune og Kristiansand roklubb stakk av med 2 gjeve priser. Oskar Sødal
stakk av med prisen, årets toppidrettsutøver og Janis Gailis fikk prisen, Årets
toppidrettstrener. Prisen ble høytidelig delt ut i bystyresalen desember 2018.
Avtroppende styre oppfordrer nytt styre til å prioritere arbeidet med å re- innsette ny hussjef.
Dette for å ivareta eiendommen på en god måte.
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Rosjefens rapport 2018
Kristiansand roklubb har gode tradisjoner – siden 1936 har det det blitt tatt utallige tak, på
ulike nivå også topp/landslag. Noen av våre meritter er iallfall dokumentert med gjeve
diplomer og pokaler i klubbens lokaler. Dette sier noe om hva vi har som fundament. Ikke
minst vårt lokale gir et signal om en aktiv og potent klubb – vår utfordring blir å holde
inspirasjon, miljø, samhold og dermed nivå oppe i klubben videre i årene som kommer.
Det er gledelig å registrere at det er aktivitet inne et godt aldersspenn i klubben – i skrivende
stund fra 12 år og oppover. Det ros mosjons, coastal og konkurranse i klubben.
Innen konkurranse er det oppsiktsvekkende at vår lille klubb har 4 utøvere på toppnivå
nasjonalt i sin klasse! Vi har deltakelse i world cup og EM for seniorer. Undertegnede tror
dette er første gang i klubbens historie?
Samtidig har vi plass til flere medlemmer, det må ikke unnslås. Vi har en båthall pakket med
båter og dermed god kapasitet til å fylle på med nye roere i alle aldersgrupper.
På nyåret ble det klart at Hanna Gailis Inntjore meldte overgang til Christiania Roklubb,
klubben stiller med singelsculler til henne der i klubben og dette var den direkte årsaken.
Hun vil trene og studere videre i Oslo og siden returnere til vår klubb. Hun ble solgt for sin
egen vekt i ferske ræger, ifr lokale tradisjoner her sør. Men vi har i skrivene stund ikke motatt
noen ræg enda…
Det er gjennomført nybegynnerkurs med annonsering, noe som ga nye roerer både juniorer
og voksne som har sluttet seg til coastalgruppen i deres treningsmodus.
Etter sesongen 2017 takket klubben av med vår mangeårige trener Janis Gailis. Han
returnerte i august 2018 etter ett år som rekrutterings trener tilknyttet det britiske roforbundet
i Wales. .
Årets regatta deltakelse har vært god, følgende regattaer deltok klubben i:
Nasjonalt:
Innendørs romaskin NM i Sarpsborg, 3-4. feb.
Deltakere: Rene Røyneland, Mathilde Sødal, Oskar Sødal, Oda Aagesen Madland, Karen
Senumstad, Hanna Gailis Inntjore, Jostein Senumstad og Syvert Senumstad
Pallplasser: Hanna Gailis Inntjore, Rene Røyneland, Syvert Senumstad 3. plass jrB, Oda 3.
plass dslv.
Forsommerkapproingen 12-13. mai
Deltakere: Oda Madland Aagesen, Syvert Senumstad, Oskar Sødal
Pallplasser: Oda 3. plass dslv, Oskar 2. plass i h4x, Oskar 3. plass hslv2x,
Østlandsregattaen 9-10. juni –
Deltakere: Oskar Sødal, Oda Madland Aagesen og Syvert Senumstad
Pallplasser: Oskar 1. plass hs2x, Oda 1. plass dslv, Oda 1. plass dslv. Oda 1. plass ds2x,
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Tunevannsregattaen 18-19. aug
Deltakere. Fredrik Eye Færavaag, Fredrik Klækken Høglo , Peder Senumstad og Syvert
Senumstad.
Norgesmesterskapene 22-23. september.
Deltakere: Oda Madland Aagesen, Oskar Sødal, Syvert Senumstad, Peder Senumstad og
Fredrik Eye Færavaag.
Pallplasser: Syvert tok andreplassen i JrB, 1500 m, Peder tok seieren i lagbåt jrCmix 1000m
sammen med Sarpsborg Roklubb.
NM sølv til Oskar Sødal i Lm1x
C2 NM nr 4. Nasjonalt Første regatta Lm 1x nr 4. 4x nr sølv Andre regatta 2x nr gull NM 1x
5. Sølv
Internasjonalt:
Oskar Sødal har representert Norge Internasjonalt i Lm4x:
Internasjonalt WC2 Linz østerrike, bronse.
EM Glasgow, 6. plass
VM Plovdiv Bulgaria 8. plass

Oda Madland Aagesen har representert Norge internasjonalt i:
U23EM, 7. plass i lettvekt singelsculler i (september 2018) U23VM 15. plass i lettvekt
singelsculler i (juli 2018)
2. plass i lettvekt singelsculler i Ratzeburg internasjonale regatta i Tyskland (juni 2018)
3. plass i lettvekt singelsculler i Ratzeburg internasjonale regatta i Tyskland (juni 2018)
Nasjonalt 3. plass i lettvekt singelsculler i NM (september 2018)
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Tur og Mosjon - Årsmelding 2018
2018 har vært et, for Tur og Mosjon, godt år med godt fremmøte på fellestreningene både
ute og inne. Vi har trent 2 ganger i uken fast.
NM og Nordisk åpent mesterskap i ergometerroing ble avholdt 3. februar i Tindlundhallen i
Sarpsborg med 6 deltakere fra KRK hvorav, Renee og Jostein deltok fra tur og mosjon med
absolutt godkjente resultater.
En tur i Søgneskjærgården med avreise fra Høllen brygge, etter initiativ fra Arvid B., ble en
fin tur med strandhogg i Olavsundet i Ny Hellesund.
Steinar Haakonseth, godt hjulpet av Arvid B. ble tidlig på våren ferdig med ombygging av
båten som Steinar ville over Skagerak med. Båten ble testet med store og små
utfordringer... Turen startet med vindstille 1.juni og endte opp i Hirtshals ca. 33 timer senere
med kraftig vind, men turen ble gjennomført og medlemskapet i Klubb Skagerak var ett
faktum!
Etter forespørsel fra Otra IL reiste Arvid B. og undertegnende til Evje for å prøve og
rekruttere nye roere. Dette har vist seg å være noe vanskeligere enn forutsett. Det jobbes
videre med denne saken i 2019.
I midten av juni kom, noe forsinket, ny C4x+ til Kristiansand, og alle gledet seg. Båten er blitt
mye brukt siden.
TV2 kom med en forespørsel om lån av 2 coastelbåter til programmet 71 grader
nord-kjendis. Dette var vi selvsagt positive til og reiste til Høvåg med Fregatt og Albatross.
Med god hjelp av Mathilde og Renee fikk The Arvid`s dette å bli et, fra klubben`s side, fint
tiltak. Hva resultatet ble må sees på TV2 i 2019….
11. august reiste, tradisjonen tro, medlemmer av KRK til Risør for å ro Barmen rundt. Det ble
seier i klassen C2x for Arvid B. og Steinar. I klassen for 4+ med en fremdragende cox ble det
1.plass og førstemann i mål med Jan, Helge, Dag Erik, Arvid O. og cox Magnhild.
1.sept. ble det holdt en rekrutteringsdag i roklubben som ble en suksess takket være Janis
og Jostein som dro arrangementet i gang.
29.sept. reiste 5 glade «ungdommer» til Lysaker og Cristiania roklubb sitt arrangement NM i
Coastelroing. Det ble virkelig en Coastel opplevelse med mye sjø og vind. Vi stilte med en
C2x og en C4x+. The Arvid`s stilte i C2x og fikk en 3.plass. I C4x+ stilte Asbjørn, Sondre,
The Arvid`s og cox Kåre. Det ble som Arvid B. skrev en fin 2. plass kun slått av CR. Eller
sagt på en annen måte: CR kom på nest siste plass….
I midten av november reiste undertegnende til Evje med Havørn på taket. Det ble 2 fine turer
på Otra. Kan anbefales!
Jeg vil til slutt takke medlemmer i tur og mosjon for en kjempeinnsats i 2018 og håper
trenden fortsetter i 2019.
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For Tur og mosjon:
Arvid Olsen

Materialforvalter´s rapport 2018
Det har vært god aktivitet i året som har gått, noe som også har medført at det blir slitasje og
skade på materiell. Dette krever både tid og ressurser å reparere og holde i orden.
Rapporten viser noe av det som er skjedd og gjort i løpet av 2018.
Båtmateriell
Nytt Mariell:
Klubben har overtatt en singelsculler fra Joakim, (Filippi).
Ny C4x, coastalfirer fra Empacker kom på våren 2018. Den ble levert med nye årer.
Fra Forbundet overtok klubben en brukt 4x.
Ny CII, romaskin, kjøpt inn.
Flere par årer er anskaffet.
Båtreparasjoner
Begge 4x coastalbåtene ble ødelagt (og kondemnert) i kollisjon i forbindelse med utlån til
Oslo Rokrets. Omfattende reparasjon. Endelig ferdig reparert vinteren/våren -18
Klaus 4x trebåt: Reparert sprekker i båten, skiftet knekte lister og riggverk i båten. Nye
toppstag er satt på.
Coastal singel; Reparert kjøl og forbedret kjølfeste. Satt på inspeksjonsluke på akterdekk.
4x, Torunn. Har mistet 2 kjøler denne sesongen. Ny kjøl er kjøpt og reparert.
Gjenstår.:
- 2x, Garletta; Bøyd festearm for svivel på utrigger ikke reparert. Sprekker i båten akter. Må
repareres
- 1x, Arvid: Sprekker i gelcoaten. Må repareres
Brygge
Brygge spylt. Fjernet gress ++
De eldste tremodulene er dårlige - bør skiftes. En av lemmene ut til brygg mangler. Ny lem
og brydde må lages.
Henger
Stor båthenger:
Etter utlån er stativarm bøyd, gummilist løsnet og bakre lysarmatur løs. Er reparert av dem
som lånte den.
Den eldste hengeren ble levert Tredal for å få skiftet skjevt drag etter ulykken i Oslo. Tredal
skiftet til nytt og forsterket drag, festeanordning, og nye bremse wirere. Vi betalte kun for
delene der. Resten sponset av Tredal.
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Årer
De fleste åreparene malt. Merking på årene er mangelfull - gjenstår
Følgebåter.
Det er registrert for mye rep utgifter på motor som følge av dårlig vedlikehold.
Tralle til gummibåt bør oppgraderes.
Annet
Det er satt opp flere beslag for å henge opp riggere til robåter som ikke er i bruk.
- Oppheng/knekter for båter må gjennomgås og omrokeres for mer effektiv plassering.
- Private båter/utrangerte båter må ses på mhp fjerning evt avhending.
Generelt
Det oppfordres til bedre behandling av materiellet da det ofte er unødig mange småskader.
Ofte byttes utstyr mellom båtene uten at det sies fra om at noe er defekt. Blir bare stående.
Alle skader må rapporteres til materialforvalter om det skal bli utbedret.
Før sesongstart bør alle båter poleres.
Roklubben har mye bra materiell, og dette er vi alle ansvarlig for å ta vare på.
Det har tidligere vært foreslått at hvert medlem har ansvar for en båt. Dette bør vurderes på
nytt.
Det oppfordres også at alle setter ting på plass, verktøy og utstyr. Det er altfor lett å ta
verktøy etc og bare la det ligget og slenge etter bruk.
Arvid Bentsen
Materialforvalter
Kristiansand 07.02.2019

Kasserers rapport
Økonomisk sett har året vært preget av et godt arbeid med å søke midler til materiell, og
oppussing av utleielokalet. Vi har kommet oss gjennom året med et lite underskudd, som
tilsier at det har vært stor aktivitet i perioden. Lokalet trengte å pusses opp, og en slik
investering vil forhåpentligvis gi oss gode leieinntekter i mange år fremover.
På inntektssiden er det positivt å merke seg at leieinntektene har gått noe opp igjen fra
2017. Dette tyder på at det gjøres et godt arbeid med utleien, som er vår viktigste
inntektskilde. Videre har det også blitt lagt ned et formidabelt arbeid med å samle inn
pengegaver fra fond og stipender. Dette har gjort oss i stand til å kjøpe enda mer utstyr enn
det vi budsjetterte med for året. Det at vi igjen fikk være med på søppelplukking i regi av
kommunen gjør at vi igjen har inntekter fra dugnad. Det bør jobbes med å opprettholde
denne dugnaden, samt se etter flere muligheter. Sammenlignet med en del andre idretter er
det lite inntektsbringende dugnadsarbeid våre medlemmer utfører. 2019 er det siste året
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med samarbeidsavtalen med Scanflex/Optimera. Jeg ønsker å benytte anledningen til å
oppfordre kommende styre til å arbeide enda mer aktivt med sponsorarbeidet.
På utgiftssiden tyder tallene på at aktiviteten på konkurranseroing har gått noe tilbake
sammenlignet med tidligere år. Vi håper at siden Janis er tilbake igjen i klubben vil denne
aktiviteten øke jevnt og trutt fremover, ikke minst da det igjen er en juniorgjeng med godt mot
på treningene. Grunnet gaver og stipender har vi kunnet investere i mye nytt matriell, noe
som fremgår av note 5. Det kom også opp en mulighet for å kjøpe en brukt dobbeltifrer fra
roforbundet, der betaling vil skje i 2019. Dette gir gruppen som fremmet forslaget mulighet til
å forsøke å delfinansiere båten med egen innsats. Året preges også av større oppussing i
utleielokalet. I løpet av året har kjøkkenet blitt pusset opp og nytt gulv har blitt lagt i selve
klubbrommet. En kombinasjon av tidligere roere i forskjellige bedrifter, og dugnadsinnsats fra
medlemmer har gjort at vi har fått til mye. Det gjenstår fremdeles litt arbeid, som blir sett på i
2019.
For å kunne fortsette med å kjøpe like mye og godt materiell som i 2018 er vi avhengige av
den innsatsen som legges ned i å søke på fond og stipender, samt sponsorarbeidet. De som
har søkt i år har gjort en formidabel jobb, noe jeg håper Kristiansand roklubb kan være like
flinke til i fremtiden.

Dag-Erik Tvedt
Kasserer
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Balanseraport og resultatrapport
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Noter
1) 1530

2) 1550

3) 2960

4) 3120
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5) 6022

6) 6390
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Revisors beretning
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Forslag til budsjett for 2019
2016

2017

2018

Budsjett 2019

3100 Salgsinntekt handelsvarer,
avgiftsfri

kr 72 545,32

kr -702,12

3120 SPONSOR/GAVER

kr 9 354,14

kr 149 274,31

kr 90 000,00

kr 110 000,00

3121 GRASROTANDEL

kr 4 549,91

kr 7 433,29

kr 10 840,75

kr 11 000,00

3122 AKTIVITETSMIDLER

kr 13 241,00

kr 13 846,00

kr 10 993,00

kr 12 000,00

3123 MOMSKOMP

kr 27 610,00

kr 26 332,00

kr 33 852,00

kr 28 000,00

kr 1 838,00

kr 0,00

Driftsinntekter

3411 Reisefordeling
3437 DUGNAD

kr 152,00

kr 1 705,00

kr 14 000,00

kr 10 000,00

3441 SPILLEMIDLER/TILSKUDD
UTSTYR

kr 29 209,06

kr 16 734,00

kr 44 760,00

kr 50 000,00

3501 ERSTATNING FORSIKRING

kr -

kr 141 486,00

3600 Leieinntekter fast eiendom

kr 129 460,00

kr 173 092,00

kr 192 900,00

kr 195 000,00

3610
HUSLEIESTØTTE/DRIFTSTILSKUDD

kr -

kr 2 827,00

kr 21 600,00

kr 20 000,00

3611 STØTTE FOR LEIE AV GYMSAL

kr -

kr 2 912,00

3620 Andre Leieinntekter

kr -

kr 250,00

3920 MEDLEMSKONT. AKTIV

kr 44 525,00

kr 36 400,00

3921 MEDLEMSKONT. STØTTE

kr 1 400,00

kr 1 200,00

kr 0,00

3922 MEDLEMSKONT. FAMILIE

kr 23 900,00

kr 33 600,00

kr 0,00

3925 Startkontingenter
coastalregatta

kr -

kr 150,00

kr 0,00

3926 Andre inntekter
coastalregatta

kr -

kr 2 780,00

kr 0,00

3990 TRENINGSTØY

kr 1 300,00

kr 650,00

kr 0,00

kr 3 000,00

kr 78 600,00

kr 6 652,00

kr 85 000,00

kr 5 000,00

14

3993 KREDITNOTA

kr 543,00

kr -

kr 0,00

3995 EGENANDEL ELITESATSING

kr -

kr 69 546,44

kr 30 870,00

3996 EGENANDEL NASJONALE
REGATTA

kr 11 593,30

kr 9 919,71

kr 12 652,00

3997 Arrangements/deltaker
innbetalinger

kr 900,00

kr -

kr 0,00

3997 EGENANDEL
REPRESENTASJON

kr -

kr 7 760,00

kr 0,00

3998 SALG AV UTSTYR

kr 1 733,00

kr -

kr 6 400,00

kr 0,00

3999 DIVERSE INNTEKTER
(NØKKELKORT)

kr 2 841,18

kr 17 406,50

kr 2 400,00

kr 1 000,00

8040 Renteinntekter, skattefrie

kr -

kr 71,48

kr 134,81

kr 0,00

SUM Inntekter

kr 374 856,91

kr 714 673,61

kr 558 492,56

kr 540 000,00

4007 EGNE ARRANGEMENT

kr -

kr 1 560,49

-kr 2 325,28

kr 3 000,00

4016 STARTKONT.
REGATTA/LISENSER

kr -7 501,03

kr 32 227,17

-kr 15 425,00

kr 20 000,00

4017 KLUBBANDEL
REPRESENTASJON
INTERNASJONALT

kr -59 200,00

kr 62 935,00

-kr 45 000,00

kr 60 000,00

4018 LEIE AV GYMSAL

kr -3 190,00

kr -

4021 BENSIN FØLGEBÅT

kr -5 093,24

kr 3 530,43

-kr 1 683,60

kr 4 000,00

4024 LEIEBIL

kr -24 950,21

kr 14 546,83

-kr 12 008,96

kr 15 000,00

4030 ELITESATSING SAMLINGER

kr -90 894,83

kr 64 702,90

-kr 29 300,00

kr 0,00

4040 PREMIER/MERKER/GAVER

kr -1 760,00

kr 2 512,50

-kr 1 500,00

kr 2 000,00

4050 NASJONALE REGATTA

kr -40 732,52

kr 26 740,32

-kr 19 626,54

kr 25 000,00

4926 Coastalregatta

kr -

kr 475,00

5000 VASK

kr -12 000,00

kr 29 500,00

5001 Honorar Trenere

kr -

kr 6 000,00

kr 0,00

6011 KOMM. UTG.

kr -168,00

kr -

kr 0,00

kr 10 000,00

Driftskostnader

kr 3 000,00

kr 0,00
-kr 22 400,00

kr 25 000,00
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6020 BÅTREP. INKL. HENGER

kr -15 475,99

kr 4 442,31

-kr 4 900,80

kr 5 000,00

6022 NYTT MATERIELL

kr -79 769,71

kr 283 936,75

-kr 174 758,96

kr 130 000,00

6023 VERKTØY

kr -1 292,80

kr 485,00

-kr 199,80

kr 1 000,00

6025 KJØP AV TRENINGSTØY

kr -

kr -

-kr 24 187,23

kr 0,00

6040 FORSIKRINGER

kr -39 959,00

kr 21 617,00

-kr 23 238,00

kr 23 000,00

6300 Leie lokaler

kr -2 500,00

kr -

6360 Renhold

kr -533,00

kr 7 121,40

-kr 9 185,50

kr 10 000,00

6390 Annen kostnad lokaler

kr -6 295,55

kr 2 826,25

-kr 111 418,00

kr 80 000,00

6500 REPARASJONER OG
VEDLIKEHOLD BYGG

kr -16 692,00

kr 30 762,66

-kr 13 818,80

kr 12 000,00

6510 STRØM

kr -19 958,40

kr 15 415,25

-kr 14 523,67

kr 15 000,00

6511 FJERNVARME

kr -18 151,40

kr 23 073,83

-kr 34 134,42

kr 27 000,00

6590 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

kr -2 783,06

kr 2 411,90

-kr 221,86

kr 0,00

6700 REGNSKAP

kr -3 235,00

kr 2 326,70

-kr 2 441,00

kr 2 500,00

6900 Telefon

kr -4 328,16

kr 4 218,50

-kr 5 168,82

kr 5 000,00

6901 INTERNETT

kr -8 106,17

kr 7 203,66

-kr 5 197,07

kr 6 000,00

6940 Porto

kr -

kr 185,83

7140 Representasjon møter i NR

kr -

kr 1 525,00

-kr 5 711,50

kr 6 000,00

7300 REKLAME OG ANNONSER

kr -371,00

kr -

-kr 2 962,50

kr 0,00

7350 Representasjon,
fradragsberettighet

kr -326,00

kr -

7395 Øreavrunding

kr 7,93

kr 0,01

kr 1,60

kr 0,00

7770 Bank og kortgebyrer

kr -1 503,00

kr 1 986,30

-kr 1 361,02

kr 1 500,00

7771 Gebyrer BuyPass og VIPPS

kr -

kr -

-kr 865,89

kr 1 000,00

7830 Konstaterte tap på fordringer

kr -11 046,40

kr 1 000,00

SUM utgifter

kr -477 808,54

kr 655 268,99

-kr 583 562,62

kr 482 000,00

Resultat

kr -102 951,63

kr 59 404,62

-kr 25 070,06

kr 58 000,00

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00
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