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Hamar Roklub 1881, ro- og kajakklubb
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Sammendrag
Hamar Roklub 1881 vil som nærmeste nabo til utbyggingsområde Espern med Science Park og
attraktive boliger gi sine innspill til planprosessen. Utviklingen av et nytt byområde vil både ha
positive konsekvenser for klubbens aktivitet, men også utfordringer. Vi ønsker å belyse noen av de
utfordringer en slik stor utbygging er og hvordan legge forholdene best til rette for alle som
benytter denne delen av strandsonen også i fremtiden.
Veslemjøsa er en del av Åkersvika naturreservat som ble opprettet i 1974 og har status som
Ramsarområde og dermed internasjonalt vernet som våtmarksområde. Roklubben har hatt tilhold på
samme sted på Tjuvholmen siden 1935. Området eies av Hamar kommune, som ellers er en viktig
samarbeidspartner for Roklubben.
All ferdsel i Veslemjøsa betinger at det vises stort hensyn til dyrelivet. I hht. dispensasjon av 12.04.22
gitt av Statsforvalteren i Innlandet, er Roklubben foreløpig de eneste som har en «stående» tillatelse
til å bruke Veslemjøsa til sin klubbaktivitet. Brukere av Veslemjøsa må ved andre idrettsarrangement
sende dispensasjonssøknad til Statsforvalteren i Innlandet.
Veslemjøsa har helt siden gammel tid hatt en avgjørende betydning og verdi for Roklubben. Etter
isgang medio begynnelsen av mars hvert år, har roerne kun Veslemjøsa som ro-og treningsarena.
Rosesongen er fra april til oktober hvert år. Det er først i begynnelsen av juni at man får gjennomslag
i sundet Veslemjøsa/Storemjøsa. Vannstanden i Storemjøsa har store variasjoner, og det er i lange
perioder ikke mulig å sette ut robåter på utsiden.
Våren er dermed en stor utfordring for Roklubben og noe av den samme problematikken oppstår
også om høsten.
Bruken av Veslemjøsa benyttes til trening både for roere, padlere og seilere og omfatter også trening
av sikkerhet, kurs og aktiviteter for bevegelseshemmede.
Roklubben har et tett samarbeid med Hamar Seilforening/Juniorgruppa, og seiling utgjør sammen
med roing og padling, klubbområdets 3 kjerneaktiviteter.
Roklubben har også et samarbeid med Mjøsa Dykkerklubb som har utstyret sitt og luftpåfylling i
Roklubbens rohall. Seilforeningen låner også klubbhuset vårt.
Øvrige brukere/samarbeidspartnere som også bruker Veslemjøsa, er Sanderud sykehus, Lunden
skole, Hamar Naturskole (barnehagebarn og naturopplevelser), ungdomsskolene
(svømmeundervisning), speiderforeninger, DNT, mfl. Klubbområdet med Veslemjøsa har også i en
årrekke vært meget populært/kjent sted blant byens beboere som et fristed/badested/turområde.
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Veslemjøsa, i den form den har i dag med klubbområdet tett ved, er virkelig en av byens «perler» og
dette en viktig plass for absolutt alle som vil bygge opp god fysisk, mental og sosial helse.
For idrettslagene står fysisk aktivitet, treningsglede og helhetlig bredde i høysetet. Veslemjøsa, i den
formen den er i dag, er derfor med på å legge til rette for dette.
Økt bruk av Veslemjøsa til bading (ref. skisse om «brygge» ved turstien), vil fortrenge roing (siden de
ikke ser hvor de ror) og trolig også padling om det blir mye bading. Det bør derfor legges til rette for
bading et annet sted enn i Veslemjøsa, f.eks. lang med land ved Espern, på Koigen eller på friarealet
på Tjuvholmen (som i dag).

Bilder: Aktivitet i Veslemjøsa

Fakta:
•
•
•

•

•

Hamar Roklub av 1881 er nå Norges tredje største ro- og padleklubb og har 537 medlemmer
pr. oktober 2022
I 2021 ble det padlet og rodd totalt 30.000 kilometer. For padlernes del skjer det hele året
dersom Mjøsa ikke islegges.
Hamar Roklub 1881 er i samråd med Statsforvalteren og Hamar kommune pålagt sterke
restriksjoner og begrensninger i bruken av Veslemjøsa. På grunn av roklubbens tradisjonelle
tilhørighet til Tjuvholmen har klubben fått dispensasjon for bruk og utøvelse av ro- og
kajakksport i Veslemjøsa.
Veslemjøsa er den viktigste arena for vår aktivitet. I perioden april til oktober er Veslemjøsa
arena for mye av klubbens aktivitet. Der tilrettelegger vi for trygg og sikker padling og roing.
Området må ivaretas slik at denne aktiviteten ikke forringes.
Sosiale og støttende relasjoner og opplevelser samt fysisk aktivitet er blant de aller viktigste
faktorene som fremmer helse, livskvalitet og livsmestring. Klubben tilbyr sine medlemmer et
sted å møtes og som er åpen døgnet rundt. Uformelle og formelle klubbkvelder er en del av
vår virksomhet og er et populært tiltak for våre medlemmer.

Hovedpunkter:
Vårt høringsinnspill har søkelys på 3 hovedpunkter som vi mener er av stor betydning for både
innbyggere i Hamar, Hamar Roklub 1881 og andre aktører som benytter seg av friområdet på
Tjuvholmen. Anslagsvis utgjør dette bortimot 1000 personer som blir direkte berørt. En god del av
disse er bosatt utenfor Hamar kommune.
•

Folkehelseperspektivet og «livssyklusaktivitet» og betydningen av området som sosialt møtested
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•
•

Veslemjøsa og Tjuvholmen som arena for sikker vannsportaktivitet (roere, padlere, seilere,
paraidrett, svømmere) og rekreasjon
Tilrettelegging for økende trafikk i området (parkering, sanitærforhold,
renovasjon/søppelhåndtering, båttrafikk inn/ut av Veslemjøsa, båtbrygger, badebrygger)

Konklusjoner og anbefalinger
Hamar Roklub 1881 er opptatt av å beholde Tjuvholmen som rekreasjonsområde og unngå
byggeaktivitet som er ødeleggende for maritime aktiviteter, friluftsliv og bading.
Klubben ser også for seg en økende medlemsmasse, mer bruk av uteareal- og mer bruk av klubbens
bygningsmasse. Området blir mer attraktivt for Hamars innbyggere.
•

Vesle-Mjøsa brukes som arena for opplæring av padlere og roere i alle aldersgrupper er av stor
betydning for klubbens fremtidige utvikling og daglig drift. Sikkerhet under opplæring av
nybegynnere og personer med nedsatt funksjonsevne krever trygge forhold. I perioden apriloktober er Vesle-Mjøsa helt uunnværlig for klubben. Når Mjøsa synker til lav vannstand, kan
Vesle-Mjøsa benyttes som trygt farvann da den blir en liten innsjø uten kontakt med stor-Mjøsa.

•

Roklubben er nå «innestengt» i Vesle-Mjøsa med bare en trang passasje på østsiden ut i storMjøsa ved normal vannstand. Slik var det ikke i 1935, men senere utfylling har skapt «VesleMjøsa» som innsjø. Derfor er Hamar Roklub 1881 svært kritisk til en utbygging på østsiden mot
jernbanen og videre ut mot Espern ved «nedtrapping» mot Vesle-Mjøsa og Mjøsa mot Espern.
Etablering av et torg, beskrevet som «Vesle-Mjøsa-torget» med brygger for badende, og
motorbåter, er vi sterkt imot. Det vil ramme oss som «myke trafikanter» i møte med «harde
trafikanter» (d.e. motorbåter, vannscootere etc.) og gjøre livet farlig for de som bader. Roerne
får utfordring ved å ro med ryggen mot fartsretningen. Et tap av Vesle-Mjøsa vil være svært
begrensende og ødeleggende for klubbens mulighet til å lære opp våre medlemmer, gi fremtidig
tilbud til funksjonshemmede, eldre og unge utøvere som ønsker å drive vår idrett eller ønsker å
drive sikkerhetstrening, blant annet med svømmeopplæring slik Hamar ILs svømmegruppe gjør
for alle ungdomsskoleelever i Hamar. Det er altfor mange eksempler på at det er padlere og
roere som blir taperne mot motorisert trafikk.

•

Hamar Roklub 1881 er allerede i dag underlagt store begrensninger i bruken av Vesle-Mjøsa og
Indre Åkersvika av Statsforvalteren. Det er blitt så strengt at vi ikke har lov til uten spesiell
søknad, å legge ut noen få bøyer i Vesle-Mjøsa eller lagre noen båter på Tjuvholmen-odden eller
gjennomføre arrangementet av en viss størrelse. Vi har også dispensasjon for to sikringsbåter
som brukes under opplæring. Våre brygger som vi har hatt i Vesle-Mjøsa siden 1935, ligger ute
på dispensasjon for tre og tre år om gangen. Om det skulle bli aktuelt å åpne for motorbåttrafikk,
brygger (nedtrapping) og økt bruk av Vesle-Mjøsa og området mot Espern ved en utbygging langs
jernbanen, så vil det bli en utfordring/konflikt ift. dagens bruk av Veslemjøsa. Hamar Roklub 1881
vil derfor på det sterkeste fraråde at det legges til rette for en slik bruk. Bading bør tilrettelegges
et annet sted enn i Veslemjøsa, f.eks. lang med land ved Espern.
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Bilder. Barn fra Lunden skole i aktivitet. Det er behov for parkeringsplasser for at medlemmer og personer med nedsatt
funksjonsevne kan bringe utstyr til og fra området.

Hamar Roklub 1881 anbefaler at kommunen i sine planer tilrettelegger området for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personer med nedsatt funksjonsevne som benytter Veslemjøsa. Denne gruppen treng plass på
vannet for å kunne få et godt tilbud.
At klubbens medlemmer kan hente / bringe sine båter til og fra området med bil
Tilstrekkelig med parkeringsplasser for sykkel og bil (frakte utstyr til og fra)
Utvidelse av klubbens lagringskapasitet av utstyr
Oppbevaring av seilbåter (Seilforeningen er ikke en del av Hamar Roklub 1881, men en viktig
samarbeidspartner).
Mulig satsing på videreutvikling og utdanning for roere og padlere, og annen type vannsport
(kajakkpolo, elvepadling, sup-padling, vindsurfing og coastal-roing)
Bedre søppelhåndtering i område. Søppeldunkene er i sesongen overfylte og klubbens
medlemmer prøver å holde området ryddig.
Bedre sanitærforhold. Vi opplever i dag at besøkende gjør fra seg i busker og kratt.
Unngår konflikt mellom badende og klubbens aktivitet i Veslemjøsa.

Hamar Roklub 1881 ber om å bli satt som fremtidig høringsinstans da Hamar Roklub 1881 blir mye
berørt av utbyggingen.
Vedlegg:
1. Grunnlagsdokument for Hamar Roklub 1881 sin uttalelse til plan for utbygging av Hamar
strandsone
2. Statsforvalteren i Innlandet av 12.4.2022 - Åkersvika naturreservat – dispensasjon til
utvidelse av brygge, oppbevaring av båter og utlegging av markeringsbøye
3. Statsforvalteren i Innlandet av 1.11.2021 – Åkersvika naturreservat. Dispensasjon for flytting
av stein og grus i utløpet av Veslemjøsa.
Saken er behandlet i styret i Hamar Roklub 1881

For styret i Hamar Roklub 1881

_________________________
Jan Roger Sætren/ Styreleder
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Vedlegg 1

Grunnlagsdokument for Hamar Roklub 1881 sin uttalelse til plan for
utbygging av Hamar strandsone
1. Bakgrunn
Tjuvholmen rekreasjonsområde er tilholdssted for Hamar Roklub 1881, seilforeningen og
dykkerklubben, og for Hamars befolkning generelt.
Vårt høringsinnspill har søkelys på 3 hovedpunkter som vi mener er av stor betydning for både
innbyggere i Hamar, Hamar Roklub 1881 og andre aktører som benytter seg av friområdet på
Tjuvholmen. Anslagsvis utgjør dette bortimot 1000 personer som blir direkte berørt. En god del av
disse er bosatt utenfor Hamar kommune. Hovedpunktene er:
•
•
•

Folkehelseperspektivet og «livssyklusaktivitet» og betydningen av området som sosialt
møtested
Veslemjøsa og Tjuvholmen som arena for sikker vannsportaktivitet (roere, padlere, seilere,
paraidrett, svømmere) og rekreasjon
Tilrettelegging for økende trafikk i området (parkering, sanitærforhold,
renovasjon/søppelhåndtering, båttrafikk inn/ut av Veslemjøsa, båtbrygger, badebrygger)

2. Hamar Roklub 1881 sin tilstedeværelse på Tjuvholmen sett i historisk perspektiv
Hamar Roklub ble stiftet første gang i 1881. Siden den gang har klubbens ro- og padlemiljø levd
videre. Det var en engelskmann fra London som tok med seg idretten til byen i ei tid med et heller
dårlig idrettstilbud i Hamar. Klubben ble stiftet som den tredje av roklubbene i Norge, etter
Fredrikstad Roklubb og Christiania Roklub. Det ble satset frisk med nye båter fra England og bygging
av et «skur» - på dugnad og ekstrakontingent fra medlemmene - til båtene ved Melkefabrikken, rett
ved utløpet av Hakabekken. Dessverre lyktes ikke dette eventyret lenge. På slutten av 1880-tallet ble
klubben nedlagt og båtene solgt. Flere ganger etter 1900 ble klubben forsøkt vekket til live igjen uten
å lykkes. Ildsjelene fikk imidlertid klubbkassa frosset i en lokal bank på sperret konto i påvente av å få
klubben reetablert. I 1921 lyktes en med dette, klubbkassa ble hentet ut og det ble igjen kjøpt inn
båter og utstyr.
Klubben bygget nytt båthus noen år etter gjenopprettelsen. Men flommen i 1927 ødela båthuset og
det ble vedtatt å bygge nytt båthus på Tjuvholmen tidlig på 1930-tallet. Siden 1935 har klubben holdt
til på Tjuvholmen. Årene fra 1925 og fram til krigen var store år for klubben som markerte seg som
en klubb med gode roere og med mange egne arrangementet både på Mjøsa og i Oslofjorden.
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Historiske årstall Hamar Roklub 1881. Kilde: Erik Johnsen / Birgit Nilsson

Bilder: Hamar Roklub Tjuvholmen 1939 og roregatta på i Mjøsa i 1931. Åpningen av det nye klubbhuset på Tjuvholmen tidlig
på 1930 tallet. Det var mye fint folk samlet der.

Etter 1940 nektet klubben å delta i nazi-idretten, klubben ble nedlagt og eiendelene konfiskert. Leder
ble fengslet og senere dødsdømt, en dom som ikke ble fullbyrdet. Båter og klubbhus overlevde krigen
og klubben kom i gang igjen.
På 1950-tallet ble igjen noe gode år med blant annet Norges-mestre i firer i 1958, slik klubben også
klarte i 1937. Det var stor aktivitet på 1950-tallet. Men så falt roingen kraftig tilbake inn mot 1960tallet, før det ble en ny topp fra 1964/65 og fram til rundt 1970. I 1968 ble klubbens aktivitet utvidet
med kajakk, en idretts om senere skulle vise seg å være klubbens viktigste aktivum fra rundt år 2000.
1970-tallet ble vanskelige år med skiftende medlemstall, fallende aktivitet og dårligere og dårligere
økonomi, nedslitt utstyr og båter og et båthus som trengte sårt til vedlikehold.
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Bilder: Utbæring av 4 er utrigg. Klubbens båthus ble totalskadet høsten 1980. Ny rohall.

Nye ildsjeler fra 1979/80 tok tak igjen og fikk klubben opp av dvalen. Men det ble bråstopp da en
brann høsten 1980 totalskadet klubbens båthus med alt inventar. Men med nye og tidligere roere
bak årene ble huset bygget opp igjen med en formidabel dugnadsinnsats. Det ga klubben et løft med
nye båter og god aktivitet utover 1980-tallet. Fram mot 1990-tallet ble det imidlertid vanskeligere å
holde aktiviteten i gang med bare noen få roere (6-10 medlemmer) som betalte skyhøy
medlemsavgift. Driften ble delvis finansiert av utleie til andre foreninger.
På slutten av 1990-tallet innså noen av de eldre ildsjelene at noe måtte gjøres med medlemstall og
økonomi. Sjakktrekket var sette fart igjen i kajakkpadlingen og mulighet for å leie lagring av privat
kajakk i klubbhuset. Tanken var å få bedret økonomien og medlemstallet for så å bygge opp igjen
roingen i klubben når økonomi og medlemstall økte. Denne strategien ble en formidabel suksess med
jevn og god økning i medlemmer og inntekter. I 2021/22 har klubben over 500 betalende
medlemmer. Økte inntekter er brukt til innkjøp av kajakker og materiell til kajakk og noe routstyr.
Nærmere 3 millioner kroner er siste ti årene brukt til vedlikehold og utbygging av anlegget klubben
eier på Tjuvholmen.
Hamar Roklub av 1881 er nå Norges tredje største ro- og padleklubb med 537 medlemmer pr
oktober 2022.

3. Vår aktivitet fra begynnelse til i dag
Hamar Roklubs aktivitet har variert gjennom alle år. Medlemstallet har aldri vært over 200 fram til
2000-tallet. Etter år 2000 har det endret seg. Men protokollene viser at aktiviteten i roingen i
perioder har vært formidabel med rund +/-t 1000 roturer på det meste på Mjøsa i perioden mai –
oktober. Det betyr at roingen på 1920-tallet, 1930-tallet, 1950-tallet og 1960-tallet og første delen av
1980-tallet har vært stor med opp mot 10.000 rodde kilometer. Men årene fra 2000 og fram til 2021
slår alle rekorder. I 2021 ble det padlet og rodd totalt 30.000 kilometer, for padlernes del skjer det
hele året dersom Mjøsa ikke islegges helt til Minnesund. For klubben har folkehelseperspektivet vært
viktig de senere årene, vi har medlemmer i alle aldre, kvinner og menn, personer med nedsatt
funksjonsevne, etc. Kajakk og roing som sunn mosjon. Konkurranseidretten har ikke stått sterkt, men
mulighetene for unge konkurranseroere og –padlere ligget godt til rette i framtida.
Klubben har nå en aldrende robåtpark som fortsatt benyttes og den er supplert med noen gode,
eldre båter. I 2022 hadde klubben igjen deltakere i en roregatta, den første på 30 år. Også padlerne
har deltatt i turløp andre steder. Klubben har i dag 45 kajakker, og 2-30 singelscullere, firere, toere,
typiske trimbåter. Klubben har eget treningsrom med moderne concept2-romaskiner og
padlemaskiner, garderober og et moderne klubblokale. Klubben driver med utstrakt kursvirksomhet i
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kajakkpadling med egne godt erfarne instruktører og ei rogruppe med tidligere roere og trenere som
jobber med å få i gang igjen roingen i klubben.
Medlemstallet er jevnt fordelt mellom kvinner og menn og det roes/padles ca. 30.000 kilometer pr
år.

4. Veslemjøsa sin betydning for Tjuvholmen, Roklubben og dets medlemmer samt
øvrige brukere og samarbeidspartnere.
Veslemjøsa er en del av Åkersvika naturreservat som ble opprettet i 1974 og har status som
Ramsarområde og internasjonalt vernet som våtmarksområde. Roklubben har hatt tilhold på samme
sted på Tjuvholmen siden 1935. Området eies av Hamar kommune, som er en viktig
samarbeidspartner for Roklubben.
I hht. dispensasjon av 12.04.22 gitt av Statsforvalteren i Innlandet, er Roklubben de eneste som har
en «stående» tillatelse til å bruke Veslemjøsa til sin klubbaktivitet. Dispensasjonen omfatter også
godkjenning av 2 brygger og 2 følge/sikringsbåter. Klubbens tillatelse av bruk av Veslemjøsa er
regulert i satte vilkår i samme dispensasjon. Tillatelsen er tidsbegrenset, men kan fornyes.
Brukere av Veslemjøsa må ved andre idrettsarrangement som er ment å samle flest mulig deltagere,
legge dette utenom naturreservatet. Ønsker disse å planlegge arrangementene i reservatet, må det
sendes en dispensasjonssøknad til Statsforvalteren i Innlandet i god tid før arrangementet.
Roklubben har også fått tillatelse av Statsforvalteren i Innlandet til å fjerne grusmasser fra innløpet til
Veslemjøsa, idet dette i løpet av de siste tiårene, er i ferd med å tette seg helt igjen.
All ferdsel i Veslemjøsa betinger at det vises stort hensyn til dyrelivet.
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Veslemjøsa har helt siden gammel tid hatt en avgjørende betydning og verdi for Roklubben. Etter
isgang medio begynnelsen av mars hvert år, har roerne kun Veslemjøsa som ro-og treningsarena. Det
er først i medio begynnelsen av juni at man får gjennomslag i sundet Veslemjøsa/Storemjøsa.
Vannstanden i Storemjøsa har store variasjoner, og det er i lange perioder ikke mulig å sette ut
robåter på utsiden.
Våren er dermed en stor utfordring for Roklubben og noe av den samme problematikken oppstår
også om høsten. Rosesongen er fra april til oktober hvert år.
Bruken av Veslemjøsa gleder trening både for roere, padlere og seilere og omfatter også trening av
sikkerhet, kurs og aktiviteter for bevegelseshemmede. Imidlertid har padlerne en større mulighet til å
benytte Storemjøsa tidligere om våren fordi kajakkene er lettere og dermed kan bæres ev. kan trilles
på spesiallagde traller. Formen på en kajakk er helt annerledes enn en robåt, som på grunn av
skjørhet, lengde og utstikk av riggere er betraktelig mer uhåndterlig.
Roklubben et tett samarbeid med Hamar Seilforening/Juniorgruppa, og seiling utgjør sammen med
roing og padling, klubbområdets 3 kjerneaktiviteter.
Roklubben har også et samarbeid med Mjøsa Dykkerklubb som har utstyret sitt i ro
hallen/luftpåfylling samt at de som Seilforeningen også låner klubbhuset vårt. Imidlertid foretas det
lite dykking i Veslemjøsa.
Øvrige brukere/samarbeidspartnere som også bruker Veslemjøsa, er Sanderud sykehus, Lunden
skole, Hamar Naturskole (barnehagebarn og naturopplevelser), ungdomsskolene
(svømmeundervisning), speiderforeninger, DNT, mfl.
Klubbområdet med Veslemjøsa har også i en årrekke vært meget populært/kjent sted blant byens
beboere som et fristed/badested/turområde.
Veslemjøsa, i den form den har i dag sammen med klubbområdet tett ved, er virkelig en av byens
«perler» og dette en viktig plass for absolutt alle hvor man kan bygge opp god fysisk, mental og sosial
helse. For idrettslagene som nevnt står fysisk aktivitet, treningsglede og helhetlig bredde i høysetet.
Veslemjøsa, i den formen den er i dag, er derfor med på å muliggjøre dette.

5. Veslemjøsa som kurs- og treningsarena.
Som klubbens kurs- og treningsarena ligger Vesle-Mjøsa i et naturreservat og er i perioder med lav
vannstand avskjermet fra Mjøsa som en sjø i innsjøen. Det må bemerkes at Hamar Roklub 1881 i
samråd med Statsforvalteren og Hamar kommune er pålagt sterke restriksjoner og begrensninger i
bruken av Veslemjøsa. På grunn av roklubbens tradisjonelle tilhørighet til Tjuvholmen har klubben
fått dispensasjon for bruk og utøvelse av ro- og kajakksport i Veslemjøsa.
Sammen med trær og vegetasjon som omkranser Veslemjøsa danner den en uunnværlig kurs- og
treningsarena for klubben. I perioden april til oktober er Veslemjøsa arena for mye av klubbens
aktivitet. Der tilrettelegger vi for trygg og sikker padling og roing. Det arrangeres ulike kurs flere
dager i uka i tillegg til stor treningsaktivitet for roere.
Instruktører tilknyttet Hamar Roklub 1881 tilbyr sertifiserte kurs innenfor Våttkort-stigen.
Dette er kurs i regi av Norges Padleforbund, og består i stigende rekkefølge av
Introkurs, Grunnkurs, Teknikkurs, Aktivitetslederkurs, Videregående kurs og Veilederkurs.
9

Kursene bidrar først og fremst til trygg og sikker ferdsel i kajakk, med søkelys på egenredning og
kameratredning, i tillegg til å videreutvikle padleglede og ferdigheter i fysisk aktivitet sammen med
andre.
Utover kursene i Våttkort-stigen vurderer våre ledere etterutdanning for å kunne møte økende
etterspørsel fra grupper med behov utover det vi kan tilby i dag. Etterutdanning for ledelse av barn
og unge, psykisk syke og for funksjonshemmede er satsningsområder som vurderes. Det er ønske om
å gjøre parapadling til et satsingsområde på en forutsigbar frekvens.
Som et godt eksempel arrangerte Hamar Roklub 1881 lørdag 20. august en meget vellykket
aktivitetsdag for 15 personer fra LARS; Landsforeningen for Ryggmargsskadde sammen med Hamar
Seilforening. Samtlige deltakere fikk prøve tilpasset padling under trygg ledelse av våre
instruktører.
Vi ser også at vi kan møte et behov for ikke-organisert aktivitet for barn og unge som faller utenfor
typiske lagidretter. Vi opplever økende antall barn og unge som søker til Tjuvholmen uten mål og
som viser interesse for vår aktivitet. Hamar Roklub 1881 har mulighet for å utvikle tilbud også for
barn og unge, men er avhengig av å ha plass til å utvikle oss, samt at Veslemjøsa holdes intakt på
dagens nivå.
Vesle-Mjøsa er derfor den viktigste arena for vår aktivitet og må ivaretas slik at denne aktiviteten
ikke forringes. Mjøsa i seg selv er uforutsigbar og værmessig tøff, slik at vi er helt avhengig av
Veslemjøsa for å kunne tilby aktiviter og kurs på dagens nivå. Motorisert båttrafikk ved utløp til
Veslemjøsa vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for oss som myke trafikanter.

6. Hamar Roklub 1881 betydning som samarbeidsarena
Klubben ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan bli trygge på vannet. Derfor tilbyr vi
våre samarbeidspartnere å benytte klubbens lokaler (garderober mm). Eksempler på aktivitet er:
•
•
•
•
•

•

Hamar og Hedemarken Turistforening avholder sertifisering på livredning for unge turledere.
Hamar Frisklivssentral gjennomfører aktivitetsdager for ungdom.
Hamar idrettslag arrangerer Open Water (svømming 2000, 1000, 500 og 200 meter) der
Roklubben stiller med sikkerhetsvakter.
Klubben arrangerer aktivitetsdager for medlemmer i LARS (ryggmargskadedes forening).
Hamar idrettslag gjennomfører svømming og livredning for alle elever i 10. trinn i en 3 ukers
periode ved skolestart hvert år. Dykkerklubben har tilgang til våre lokaler der de kan lagre utstyr
og etterfylle luft til sine dykkerflasker.
Furnes Speiderne trener på redning med kano og kajakk i Veslemjøsa og rundt Tjuvholmen
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Bilder: Open Water 2022 (svømming 2000, 1000, 500 og 200 meter)

Øvrige brukere/samarbeidspartnere som også bruker Veslemjøsa, er Sanderud sykehus, Lunden
skole, Hamar Naturskole (barnehagebarn og naturopplevelser), ungdomsskolene
(svømmeundervisning), speiderforeninger, DNT, mfl. Klubbområdet med Veslemjøsa har også i en
årrekke vært meget populært/kjent sted blant byens beboere som et fristed/badested/turområde.

7. Hamar Roklub 1881 som sosial arena
Sosiale og støttende relasjoner og opplevelser samt fysisk aktivitet er blant de aller viktigste
faktorene som fremmer helse, livskvalitet og livsmestring. Klubben tilbyr sine ca. 530 medlemmer et
sted å møtes og som er åpen døgnet rundt. Uformelle og formelle klubbkvelder er en del av vår
virksomhet og er et populært tiltak for våre medlemmer.
Ca. 1000 personer er involvert i den aktiviteten som kan knyttes til Hamar Roklub, Seilforeningen og
Dykkerklubbens aktiviteter. I tillegg kommer all aktivitet knyttet til samarbeidspartnere.

Bilder: Det sosiale betyr mye for mange både sommer og vinter

Til sammen har dette betydelig verdi sett i et folkehelseperspektiv.
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8. Veslemjøsa og friluftsområdes betydning for Hamars innbyggere. Hvordan ser vi
for oss fremtiden og hvordan vil dette påvirke vår aktivitet?
Hamar Roklub 1881 er opptatt av å beholde Tjuvholmen som rekreasjonsområde og unngå
byggeaktivitet som er ødeleggende for maritime aktiviteter, friluftsliv og bading. Vi registrerer at det
bygges høyhus inntil 8 etasjer tett inn til Veslemjøsa og ser at skygge, trafikk, kalde luftstrømmer og
turbulens fra høyhus kan påvirke området negativt.
Klubben ser også for seg en økende medlemsmasse, mer bruk av uteareal og mer bruk av klubbens
bygningsmasse. Området blir mer attraktivt for Hamars innbyggere. Det betyr at området må
tilrettelegges for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personer med nedsatt funksjonsevne
At klubbens medlemmer kan hente / bringe sine båter til og fra området med bil
Tilstrekkelig med parkeringsplasser for sykkel og bil (frakte utstyr til og fra)
Utvidelse av klubbens lagringskapasitet av utstyr
Oppbevaring av seilbåter (Seilforeningen er ikke en del av Hamar Roklub 1881, men en viktig
samarbeidspartner).
Mulig satsing på videreutvikling og utdanning for roere og padlere, og annen type vannsport
(kajakkpolo, elvepadling, sup-padling, vindsurfing og coastal-roing)
Økende søppelhåndtering i område
Bedre sanitærforhold. Vi opplever i dag at besøkende gjør fra seg i busker og kratt.
Unngår konflikt mellom badende og klubbens aktivitet i Veslemjøsa.
Dersom det blir ønske om å kjøre båt fram til Science Park, så kan det bli en utfordring/konflikt
ift. dagens bruk av Veslemjøsa og Veslemjøsa et naturreservat.

Bilder: Flere medlemmer betyr behov for å utvide bygningsmassen samt legge til rette for søppelhåndtering og
sanitærforhold

9. Konklusjoner
•

•

Veslemjøsa er den viktigste arena for vår aktivitet og må ivaretas slik at denne aktiviteten ikke
forringes. I perioden april til oktober er Veslemjøsa arena for mye av klubbens aktivitet. Der
tilrettelegger vi for trygg og sikker padling og roing. Det arrangeres ulike kurs flere dager i uka i
tillegg til stor treningsaktivitet for roere. Det må legges til rette for både badende og klubbens
aktivitet slik at konflikter unngås. Det vi frykter mest er at det blir lagt til rette for motorisert
trafikk frem til Science Park.
Klubben ser også for seg en økende medlemsmasse, mer bruk av uteareal og mer bruk av
klubbens bygningsmasse. Området blir mer attraktivt for Hamars innbyggere som betyr at det må
legges til rette i friluftsområde med sanitæranlegg, søppelhåndtering og tilstrekkelig med
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•

parkeringsplasser spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne og mulighet for at
medlemmer kan frakte utsyr til og fra klubben.
Skal klubben kunne å øke medlemsmassen er vi avhengig av mer lagringskapasitet for utstyr. Det
betyr at det må legges til rette for utvidelse av vår bygningsmasse.
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