








 

Medlemmer i Hamar Roklub 1881 inviteres til årsmøte torsdag 9. mars 

2023 kl. 19.00 – 21.00. 

Årsmøte holdes på Damehuset på Tjuvholmen og gjennomføres iht. klubbens vedtekter. 

Agenda:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Valg av dirigent 
3. Valg av protokollfører(e) 
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle årsberetning  
9. Behandle regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.  
10. Behandle forslag og saker 

a. Sak 1 - Godtgjøringer 2023  
b. Sak 2 - Konkurransesatsing 2023 
c. Sak 3 - Vakthold på roklubben – forslag om å øke medlemskontingent og båtplassleie  
d. Sak 4 - Budsjett 2023 – begrunnelse 

11. Vedta budsjett. 
12. Behandle saker iht. vedtekter og organisasjonsplan 

a. Sak 5 - Organisasjonsplan punkt C, Aktivitet – tillegg tekst  
b. Sak 6 - Vedtektsendring – forslag om at utvalgsmedlemmer velges på lik linje som 

styret 
13. Sak 7 – Valg av  

a. Styret 
b. Kontrollutvalget  
c. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
d. Representanter til ting og møter 

14. Utdeling av merker og erkjentligheter 
 

NB: Innkalling til årsmøte, årsberetning, årsregnskap og budsjett 2023 er sendt ut på epost til alle 

medlemmer pr epost 6.2.2023 kl. 10.10 fra Hamar Roklub 1881) 

 

Vedlegg: Sak 1 – 7 

Dato: 01.03.2023 

For styret  

Jan Roger Sætren / styreleder (sign)  



 

Emne Sak 1 - Godtgjøringer 2023  
Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Styret 
Dato 09.03.2023 

 

Hensikt: Klubbens formål er å vekke interesse for å utvikle dyktighet i padling og roing som en sunn 

og herdende idrett samt forvalte klubbens eiendommer på en god måte. Arbeidet skal preges av 

frivillighet, demokrati og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 

fellesskap, helse og ærlighet.  

Dugnad er definert som frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap. Dugnad er en vanlig 

arbeidsform i lag og foreninger, også i Hamar Roklub 1881. Hamar Roklub 1881 har ca. 500 

medlemmer og baserer seg på frivillig arbeid. Styret består av 6 personer med definerte oppgaver og 

er organisert slik: Leder, nestleder, kasserer, leder husutvalget, leder ro- utvalget og leder 

padleutvalget. I tillegg knytter klubben til seg kompetente personer som har en viktig funksjon for at 

klubben skal fungere.  

Styrets anbefaling 

Godtgjøring:    

• Styremedlemmer (6) og æresmedlemmer (4) tilkommer gratis medlemskap og 1 gratis 

båtplass (vedtatt av tidligere styre). Anbefales videreført.   

• IT-ansvarlig, utleieansvarlig, ansvar for trimrom og kajakkreparatør tilkommer gratis 

medlemskap og en gratis båtplass (vedtatt av tidligere styre). Anbefales videreført.  

• Medlemmer som er ansvarlig for åpent hus på onsdager (maks. 3 per onsdag) får kr. 100,- i 

fratrekk pr registrert fremmøte på neste års kontingent (vedtatt av tidligere styre). Anbefales 

videreført. 

• Ansvarlige for ro – og padledagene (kompispadling) får fratrekk på kr. 100,- per gang i neste 

års kontingent. Disse har et spesielt ansvar og skal organisere og tilrettelegge for trygge 

fellesturer.  Antall ansvarlige begrenses normalt til maks 2 personer pr dag/aktivitet. Dette 

gjelder for alle padlere og roere som påtar seg et slikt ansvar og defineres som dugnad 

(vedtatt på styremøte 20.04.2022). Anbefales videreført 

• Vår- og høstdugnad: Medlemmer som deltar på vår- og høstdugnader får nå kr. 100,- i 

fratrekk på neste års kontingent.  Forslag om at denne godtgjørelsen utgår fra sesongen 

2023. Slike dugnader legges opp som en sosial hendelse med bevertning. 

Kursvirksomhet: 

Kursvirksomhet i våtkortsystemet er viktig for padlesporten generelt og er en inntektskilde for 

klubben. Kurs er etterspurt av klubbens medlemmer og viktig for å rekruttere nye medlemmer. Våre 

kursinstruktører har selv bekostet egen kompetanse og bruker mange timer til ulike typer 

kursvirksomhet. Kursvirksomhet dekkes derfor normalt ikke av ordet «dugnad» men blir dekket på 

grunnlag av mottatt faktura fra kursholdere og etter satser fra Norges Padleforbund. Klubben har 

derfor pålagt kursinstruktørene å registrere seg i Brønnøysundregisteret som eget foretak for at 

klubben skal slippe arbeidsgiveransvaret. Anbefales videreført. 

Årsmøtes beslutning:  

Godkjent 

Merknad: Det ble ytret ønske om at styret ser på hvordan ansvarlig for kompispadling / 

tirsdagspadling skal godtgjøres eventuelt om den kan godtgjøres med gratis medlemskap og 

båtplass.   



 

Emne Sak 2 - Konkurransesatsing 2023 
Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Styret 
Dato 09.03.2023 

 

Bakgrunn  

Routvalget har gjennomført en prosess rundt satsing på konkurranseroing. På styremøte 16.11.2022 

ble saken behandlet.  

Vurdering 

Aktiviteten i klubben har i de siste 30 år vært preget av å være bredde- og mosjonsidrett. Det er 

lenge siden klubben har hatt konkurranseroere/padler og en slik satsing må balanseres nøye i forhold 

til bruk av ressurser. Samtidig må vi huske at størsteparten av medlemmene i klubben er padlere i 

aldersgruppen 50+. Disse betaler medlemskontingent og utgjør hoveddelen av klubbens inntekter. 

Ønsker klubben å bruke noe midler på satsing og ungdom i tillegg til bredde- og mosjonsidrett så må 

dette synliggjøres i budsjetter mm. Saken ble også luftet på medlemsmøte 27.10.2022.   

Styrets anbefaling 

Et flertall i styret var enig i at det i budsjettet for 2023 settes av inntil kr. 40.000, - til støtte til satsing. 

Det opprettes en ny budsjettpost «konkurransesatsing» som har til formål å støtte utøvere som 

ønsker å bli gode og delta i konkurranser.  

Støtte gis til konkurranserelatert satsning og gjelder alle aktiviteter innen klubbens virksomhet. 

Støtten utløses etter søknad og godkjennelse fra styret.  

Posten skal kun benyttes til reiser, betaling av lisens/startavgift og til båtplass. Den skal IKKE benyttes 

til anskaffelse av utstyr eller til betaling av trenere. 

Årsmøtes beslutning 

Godkjent etter avstemming. 25 stemmer for styrets forslag om avsatte midler kr 40.000, - til 

konkurransesatsing, 4 imot   



 

Emne Sak 3 - Vakthold på roklubben – forslag om å øke 
medlemskontingent og båtplassleie  

Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Arne Hansen - medlem 
Dato 24.02.2023 

 

Bakgrunn:   

Klubben har over flere år hatt problemer med uønskede elementer som periodisk har hatt tilhold på 

klubben. Det har vært hærverk på bygg og trusler mot medlemmer noe som tidvis har bidratt til et 

lite hyggelig miljø som også har ført til at medlemmer har kviet seg for å benytte klubben. Det har i 

perioder også ligget glasskår og annet skit på området som har gjort det lite hyggelig.    

Tidligere er det blitt innhentet tilbud på vakthold, men funnet for dyrt. Noen av oss har også hatt 

helgevakter i perioder hvor det har vært mye uønsket trafikk på klubben. Det har også vært kontakt 

med båtforeningen, utekontakten, Politiet og nattravnene med sikte på å løse problemene, uten at 

dette har resultert i noen stor forbedring.  

 Anbefaling:  

På bakgrunn av dette foreslås det å øke medlemskontingent med kr. 100, og båtplassleie med kr. 

100,- for så å bruke disse pengene til å leie inn vakthold som eks. Securitas. Man bør også ha en 

dialog med nattravnene, politiet, seilforeningen, dykkerklubben og utekontakten. Dette da i 

kombinasjon med en vaktordning hvor medlemmer kan bidra. (medlemmene skal da kun observere 

og rapportere). Jeg er av den oppfatning at dette er nødvendig tiltak for å skape et trygt og trivelig 

miljø. Samtidig som vi da også sikrer våre verdier her på klubben. 

Styrets anbefaling:  

Styret er enige om ikke å sette opp et vakthold eller økning i kontingent. Det bestemmes å bedre 

kommunikasjonen mellom klubben og private brukere av området med eksempelvis bedre skiltning. 

Årsmøtes beslutning:  

Styrets anbefaling ble godkjent. Ingen kommentarer. 

 

 

 

  



 

Emne  Sak 4 - Budsjett 2023 - begrunnelse 
Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Styret 
Dato 09.03.2023 

 

Bakgrunn:   

I 2023 budsjettet må det tas hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet generelt. Som en 

konsekvens av at samfunnet har åpnet opp etter pandemien, folk reiser utenlands igjen, mat og 

strøm er blitt dyrere mm, så kan dette føre til frafall av medlemmer. Vi ser at det padles/roes færre 

kilometer av færre medlemmer som igjen kan tolkes i retning av at noen av medlemmene prioriterer 

andre ting og ikke vil bruke penger på medlemskap i klubben. Klubben har mottatt utmeldinger etter 

siste påminnelse.   

For klubben må vi ta høyde for at variable kostnader som strøm, forsikringer, renovasjon/vann/avløp 

mm vil øke. Det vil bli dyrere å anskaffe utstyr. Vi bør også ha en reservepott som styret disponerer.  

Vi kan øke medlemsavgiften, men økes den for mye så kan det også føre til frafall av medlemmer. 

Klubben må ta disse signalene på alvor. Målet må være uansett være å beholde medlemsmassen.   

Styret var enig om følgende føringer for utarbeidelse av budsjett 2023:  

• Det tas høyde for 10% frafall av medlemmer (ca. 50 medlemmer) og redusert 

kursvirksomhet. 

• Ingen økning av kontingenten, men økning av leie av båtplasser fra kr. 1000,- til kr. 1100,- 

Må godkjennes av årsmøte.  

• Det budsjetteres ikke med spillemidler.  

• Det opprettes ny post reserve på kr. 50.000, - som styret kan disponere for å håndtere 

uforutsatte kostnader.   

• Det settes av kr. 75.000, - til Rep/vedlikehold av bygningsmassen. Justert til kr. 65.000, - 

på siste styremøte 19.01.2023.   

• Anskaffelser av nytt utstyr skal vurderes nøkternt og opp mot hva klubben har av utstyr i 

dag. Anskaffelser planlegges i et 3 års perspektiv.   

• Det opprettes en ny post Satsing (beskrevet som konkurransesatsing i budsjettet) på 

inntil kr. 40.000, -. Retningslinjer for bruk utarbeides. Egen sak til årsmøte.  

• Postene forsikring, strøm, og renovasjon/vann/avløp økes i takt med prisutviklingen.  

• Renovering av dusj og garderober prioriteres først når det utløses spillemidler.  

 

Årsmøtes beslutning:  

Ingen økning av medlemskontingent. Ingen økning av båtplassleie.  

Merknad: Det ønskes at styret ser på en måte å rydde i båtplassene, slik at plassene i hovedsak 

skal brukes av aktive medlemmer og ikke bare blir en parkering for ikke aktive medlemmer. 

Budsjettet ble godkjent og årsmøtet gir det nye styre fullmakt til å finne inndekning av 

budsjettposten for båtplassleie for å få budsjettet i balanse. 

 

  



 

Emne Sak 5 - Organisasjonsplan punkt C, Aktivitet – tillegg tekst  
Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Styret 
Dato 09.03.2023 

 

Bakgrunn:   

Hensikten med klubbens organisasjonsplan er å spesifisere «Lov for Hamar Roklub 1881» 

http://hamarroklubb.no/om-klubben/visjon-og-vedtekter/. 

Under punkt C i «Organisasjonsplan», http://hamarroklubb.no/om-klubben/organisasjonsplan/, er 

kursaktivitet IKKE nevnt under punkt C, Aktivitet.  

Kontrollutvalget påpekt at kursvirksomhet ikke er nevnt i klubbens reglement og mener dette må inn 

som en aktivitet i «Organisasjonsplanen» slik at det er avklart hvem som er arrangør for kursene.  

I henhold til «Loven for Hamar Roklub 1881» kan Organisasjonsplanen kun endres på årsmøte og 

krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.   

Forslag til tilleggstekst under punkt C 1:  

«Kursvirksomhet er en del av klubbens virksomhet og annonseres under kursplaner på klubbens 

nettsider. Her fremgår det hvem som er arrangør og hvilke krav og retningslinjer som gjelder for 

deltakere og arrangør».  

Styrets anbefaling:  

Styret har gjennomgått og godkjent tilleggsteksten som har kommet frem som forslag.  

Årsmøtes beslutning:  

Godkjent, Årsmøtet vedtok styrets forslag til tilleggstekst.  

  

http://hamarroklubb.no/om-klubben/visjon-og-vedtekter/
http://hamarroklubb.no/om-klubben/organisasjonsplan/


 

Emne Sak 6 - Vedtektsendring – forslag om at utvalgsmedlemmer velges på 
lik linje som styret 

Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Sverre Nordhagen på vegne av flere medlemmer 
Dato 24.02.2023 

 

NB: Saken er mottatt av styrets leder 25.2.2023  

Bakgrunn:   

Er det en ide at utvalgsmedlemmene velges på lik linje som styret for øvrig? Dette for å unngå 

inhabilitet og at noen utvalgsmedlemmer blir sittende lenge. 

Vurdering:  

I Klubbens vedtekter §16. punkt 14 står det hva som skal velges på årsmøte. Her er 

utvalgsmedlemmer ikke nevnt. http://hamarroklubb.no/om-klubben/visjon-og-vedtekter/ 

§ 20, punkt c – Idrettslagets styre skal blant annet oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide 

mandat/instruks for disse.   

Innspillet krever i så fall endring av vedtekter som igjen krever et årsmøtevedtak med 2/3 flertall.  

Styrets anbefaling:  

Valgkomiteens innstilling til nytt styre viser at det sannsynligvis blir endring av ledere for to av 

utvalgene. Valg av utvalgsmedlemmer ble diskutert på et styremøte der vi var enig i å forholde oss til 

klubbens vedtekter og at ledere for utvalgene denne gangen skulle ha mulighet til å peke ut sine 

utvalgsmedlemmer.  

De som skal sitte i utvalgene bør ha relevante og faglige kvalifikasjoner. I tillegg er det viktig at ledere 

for utvalgene kan velge sine utvalgsmedlemmer ut fra både kvalifikasjoner og kjennskap. Så må 

styret få den tillit at de kan vurdere inhabilitet, vennskap og andre forhold som kan oppstå og foreta 

nødvendig rullering og utskifting når dette er nødvendig.  

Styret har forståelse for innspillet og foreslår at valgte utvalgsledere fortsatt utpeker sine utvalgs-

/gruppemedlemmer snarest etter årsmøte, ref. organisasjonsplanens punkt A. 

http://hamarroklubb.no/om-klubben/organisasjonsplan/. Utvalgsmedlemmene godkjennes av styret 

ved første anledning.  

Da forslaget krever vedtektsendringer foreslår sittende styret at nytt styre får i oppdrag og vurdere og 

foreslår eventuelle vedtektsendringer til årsmøte 2024. 

Årsmøtes beslutning:  

Godkjent, Årsmøtet vedtok styrets forslag til tilleggstekst.  

Registrert 29 stemmer for styrets forslag, 0 stemmer imot. 

  

http://hamarroklubb.no/om-klubben/visjon-og-vedtekter/
http://hamarroklubb.no/om-klubben/organisasjonsplan/


 

Emne Sak 7 - Valg – innstilling fra valgkomite og styret 
Til Årsmøte Hamar Roklub 1881 
Fra Valgkomiteen/Styret 
Dato 09.03.2023 

 
a. Styret (valgkomiteens innstilling) 

 
Leder:    Jan Roger Sætren (2022-2024)  Ikke på valg. 
Nestleder:   Thomas Svarre (2022-2023)  Gjenvalg (2023-2025). 
Kasserer:   Wolfgang Scherzer (2022-2023)  Gjenvalg (2023-2025). 
Leder routvalget:  Tom Johansen (2022-2024)  Ikke på valg. 
Leder padleutvalget: Marit Lier.    Ny (2023-2025). 
Leder husutvalget:  Birgit Asta Nilsson.   Ny (2023-2024)  
 
Godkjent. Det kom i etterkant av godkjenning kommentar om at årsmøtet ikke ble spurt om 

alternative forslag.  

 
b. Kontrollutvalg (valgkomiteens innstilling) 

 
Medlem:   Kathrin Wiegman (2022-2024)  Ikke på valg. 
Medlem:  Sindre Molstad.    Ny (2023-2025). 
Varamedlem:   Eivind Bårdseth (2022-2024)  Ikke på valg. 
 
Godkjent. Ingen kommentarer eller motforslag. 

 
c. Valgkomite (styrets innstilling) 

 
Leder:    Per Myrvang (2022-2024)  Ikke på valg. 
Medlem:   Ann Britt Nygard (2022 – 2024)  På valg. 
Medlem:   Stein Hval (2022-2024)   Ikke på valg. 
Varamedlem:  Arne Hansen (2023–2025)  På valg. 
 
Godkjent. Ingen kommentarer eller motforslag. 

d. Representanter til ting og møter (styrets innstillling)  
 
Padletinget:   Per Olav Lund og Marit Lier   
Godkjent. Ingen kommentarer eller motforslag. Det ønskes at styret skal få muligheten for å sette folk 

til Ro-tinget, hvis det skal bli aktuelt i løpet av det neste året. 

Ref. loven § 16 pkt. 14. Foreta følgende valg: 
a) Leder, leder for routvalget og leder for husutvalget velges for 2 år det ene året 
b) Nesteleder, kasserer og leder for padleutvalg velges for 2 år det andre året 
c) Hvis det ikke er mulig å velge 6 styremedlemmer, så skal det i det minste velges et styre bestående 
av leder, nesteleder og kasserer. 
d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. Dersom det ikke er mulig å velge 
kontrollutvalget PGA manglende kandidater til vervene, så ansees kontrollutvalget som unødvendig 
og §21 kommer heller ikke til anvendelse. 
 
Leder husutvalget velges for 1 år Ref. loven § 16 pkt. 14 pkt. a og b 
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Årsberetning 2022 
 

1. Styrets sammensetning  
Leder Jan Roger Sætren, nestleder Thomas Svarre, kasserer Wolfgang Scherzer, leder husutvalget 

Marit Lier, leder padleutvalget Per Olav Lund, leder routvalget Tom Johansen.  

Styret har lagt vekt på å opprettholde informasjonsflyt og kontakt med klubbens utvalg og 

medlemmer. Det legges ut protokoller fra styremøtene samt oppdateringer og informasjon på 

klubbens nettsider. Styret har kontinuerlig budsjettoppfølging og økonomi er et fast agendapunkt på 

styremøtene.  

2. Valgkomite 
Leder Per Myrvang, Karin Van Veen, Stein Hval, Per William Doksrud (vara) 

3. Kontrollutvalg 
Leder Maia Nyvold, Kathrin Wiegman, Eivind Bårdseth (vara). Leder har hatt ett møte med 

kontrollutvalget.  

4. Styremøter og medlemstall 
Det nye styret har avholdt 7 styremøter i 2022. Medlemstallet er 496 medlemmer pr 31.12.2022 (22 

medlemmer strøket). 439 er padler, 11 er roer og 46 padler og roere. Det er 48,2 % kvinner og 51,8 % 

menn. Gjennomsnitt alderen er på 51,6 år.  

5. Ro- og padlestatistikk for 2022  
Det er rodd 1873 km fordelt på 257 turer på vannet.  Topp tre utøvere er:  

• Ann Emilia Walle: 78 turer totalt 712 km 

• Kyrre Walle: 34 turer totalt 185 km 

• Wolfgang Scherzer: 9 turer totalt 173 km   

Distansemerke romaskin: Treningsrommet har vært i jevnlig bruk gjennom hele vinteren og høsten 

2022.  Det er registrert totalt 730 økter på Concept2 maskinene, totalt 2472 km er tilbakelagt.  Sju av 

klubbens medlemmer har klart kravene til distansemerke (sølv og bronse). 

Det er padlet 26 590 km fordelt på 2 348 turer. Distansemerke: 1 NPFs hedersmerke, 4 gull, 4 sølv og 

9 bronse.   

Øivind Krogrud oppfyller kravet til NPFs hedersmerke. Hedersmerket er i gull omkranset av eikeløv. 

For å tildeles dette merket må innehaveren ha padlet til gullmerke 5 år på rad, og i ett av disse årene 

padlet minst en langtur på 250 km med turutstyret pakket i kajakken.  

6. Økonomi  
Klubbens økonomi er tilfredsstillende, og regnskapstallene gir et godt grunnlag for videre drift. For 

2022 var det budsjettert med kr. 900 000,00 i inntekter og kr. 1 222 000,00 i utgifter (dvs kr. 

321 000,00 i merforbruk/underskudd).  
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Regnskapet viser kr. 970 047,00 inntekter og kr. 1 165 217,26 utgifter samt kr. 3 716,- i 

renteinntekter og kr. 487,- i finanskostnader som gir et årsresultat på kr. -191 938,66 (underskudd). 

Reparasjon/vedlikehold av bygningsmassen er den store utgiftsposten i 2022 og utgjør kr. 

617 520,36.  

Bankbeholdning pr. 31.12 2022: Bankbenholdning i regnskapet er kr. 705 999,05 og på kontoutdrag 

719 729,05. Differansen på kr. 13 730,- skyldes at en betaling med forfall 31.12. ikke ble ført i 

banken 31.12.  

Det er mottatt momskompensasjon (vanlig drift, ikke anleggsrelatert moms) på kr. 51 263,00.  

Kostnadsbildet for byggeprosjektene ser slik ut:  

• Brygga:  kr. 76 181,41 

• Båthall:  kr. 566 835,92 

• Damehuset:  kr. 1 618 602,34 

• Tilbygget:  kr. 568 549,00 

• Totalt:  kr. 2 830 168,60 

Det er sendt inn søknad om spillemidler for byggeprosjekter.  

Momskompensasjon for anlegg fungerer slik: Regjeringen setter opp en pott som skal fordels. 

Fordeling skjer da i henhold til de godkjente prosjekter. Mao. får en aldri hele momsbeløpet tilbake. 

Samme prinsippet gjelder for momskompensasjon vi har mottatt.  

7. Investeringer og status utstyr 
Padleutstyr:  

Det er i 2022 kjøpt inn 6 nye kajakker. Alle er i plast, og godt egnet for klubbens medlemmer og vår 

kurs- og organiserte turaktivitet. Pga leveringsproblemer på våren og mangel på enkelte modeller ble 

det bestilt 3 nye kajakker som var klare til sesongstart (NDK Sportive + 2 x NorthShore Atlantic LV). På 

sommeren dukket en brukt kvalitetskajakk fra Valley (Sirona 16.1) opp som klubben kjøpte. Det ble 

bestilt ytterligere to kajakker etter sesongslutt for restbudsjettet (NorthShore Atlantic LV). 

I tillegg til nyanskaffelsene på båtsiden er det innkjøpt 13 nye vester og 10 nye årer. Med mange nye 

medlemmer og der mange bruker klubbens materiell, er det behov for både å gjøre større 

utskiftninger og supplering ved ødelagt utstyr.  

Med anskaffelsene i 2022 har klubben kommet på plussiden når det gjelder å få en god balanse og 

bredde i klubbutstyr tilpasset vår medlemmer, fra lav til høy, og fra nybegynner til erfaren. Fremover 

vil fokus være utskiftning av kajakker som ikke blir brukt, og utstyr som er utslitt.  

Vedlikehold og reparasjoner 

Til sesongstart ble alle kajakkene sett over og smurt opp. 5 kajakker fikk skiftet skeg og vaier. Det er 

montert sikkerhetsstrikker på lukene på alle nye kajakker så de ikke blir borte. En Vally kajakk måtte 

ha ny vaier i løpet av sesongen. Ut over det, er det bare småting som å feste skruer og vaier fester 

som har vært av reparasjoner. 

Routstyr:  
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I 2022 har medlemmer av ro-utvalget brukt sin kontaktflate for å for å anskaffe flere brukte robåter 

og årer, samt noen reservedeler. Dette har vært nødvendig fordi det er vanskelig å få tilgang til 

reservedeler på de båtene vi har, de fleste kjøpt inn på 1980-tallet og er gått ut av produksjon.   

Dette har resultert i at vi har fått 5 båter gratis fra Ormsund Roklubb, herunder 3 scullere (skiffer), en 

single trimmer og en dobbel trimmer.  I tillegg har man gått til innkjøp av redningsvester for roerne, 

slik at klubben kan tilby den nødvendige sikkerhet på vannet.  

Regnskapet viser at det er brukt 26.000 kroner til innkjøp av materiell, herunder  

• 2 par brukte big blades karbon årer (fra Drammen Roklubb) 

• 4 par brukte karbon årer (fra Christiania Roklubb) 

• 10 redningsvester (Baltic Marine) til bruk for roerne 

Dette gjør at vi nå har tilstrekkelig med ro-materiell for klubbens mosjonister ut ifra dagens behov. 

Annet utstyr:  

I 2022 ble det kjøpt inn et lite, 64 liter Matsui fryseskap til klubbhuset. 

8. Aktiviteter (kurs/trening/aktivitet/kompetanse) 
Padling  

Etter siste års omorganisering er Padleutvalget i godt gjenge. Utvalget har syv medlemmer som alle 

er aktive i klubbens aktiviteter. Utvalget har arbeidet med kursvirksomheten (våttkort), 

kompispadling, para, innkjøp/vedlikehold av utstyr, samt med utviklingsoppgaver for 2023 blant 

annet innen et tilbud innenfor psykisk helse som gjøres i samarbeid med studentsamskipnaden og 

høgskolen på Hamar. Utvalget er opptatt av at det tilbys et godt tilbud til alle medlemmer, uavhengig 

av kunnskap og erfaring.  

Klubbens turprogram og kurs er i all hovedsak gjennomført som planlagt. Det har vært turpadling 

hver tirsdag som alle kan være med på. Enkelte dager har værforholdene vært slik at spruttrekk har 

vært påkrevd noe som har forutsatt Grunnkurs på deltakerne. Dette har også skapt noe frustrasjon.   

Pga kapasitetsproblemer har det ikke vært organisert en alternativt kort tur hver tirsdag gjennom 

sesongen. Kort tur tilbudet har vært tiltenkt de som ikke kan eller ønsker å padle langt, eller har 

behov for tilrettelegging.  

På kursfronten er det gjennomført til sammen 13 kurs med til sammen 93 deltakere. Som tabellen 

nedenfor viser, er flest deltakere på introkurs og grunnkurs. Det er spesielt gledelig at så mange 

velger å ta grunnkurset. Det ble gjennomført et teknikkurs på våren, og ett aktivitetslederkurs på 

sommeren. 

Oppsummering Antall kurs 
Antall 

deltakere 

Introkurs 6 38 

Grunnkurs 5 44 

Teknikkurs 1 5 

Aktivitetslederkurs 1 4 

Sum 13 91 
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Med fem nye aktivitetsledere har klubben kommet opp i totalt 13 aktive padlere som oppfyller 

Norges Padleforbunds kompetansekrav til å lede klubbaktiviteter. Dette er viktig med sikte på 

utvikling av både tur og kurstilbudet i klubbregi fremover, samt å kunne gjennomføre klubbens 

satsing på tilrettelagt padling innen både para og psykisk helse. En av klubben instruktører har 

gjennomført Norges Padleforbunds etterutdanningskurs i psykisk helse. 

Høsten 2021 mottok Hamar roklubb 50 000,- kroner fra Elviafondet til gjennomføring av 

sikkerhetstrening i kajakk for barn med funksjonsnedsettelse. Sikkerhetskurs som ledet frem til 

våttkort ble gjennomført i Ankerskogen svømmehall i april med tre deltakere i målgruppen (+ 

foreldre og søsken). Det er gjennomført en oppfølgingsdag for deltakerne i Veslemjøsa. I august ble 

det i samarbeid med LARS (Ryggmargskadeforeningen) gjennomført en aktivitetsdag for medlemmer 

i foreningen med prøving av kajakk (og seilbåt i samarbeid med Hamar seilforening). Det var ca. 16 

deltakere totalt.  

Det er gjennomført sikkerhetstrening i Veslemjøsa både sommer og i høst som var åpne for alle. Et 

veldig populært tilbud.  

Roing  

Tilrettelagte ro-aktiviteter 

• Concept2 – teknikk kurs. Avholdt 8-10 kurskvelder gjennom vinteren 2022. 

• Fra påsketider og fram til oktober har det vært avholdt ro-trening på vannet med instruktør 

på tirsdager. I tillegg har det også vært instruktør til stede på torsdager etter behov. Det har i 

hovedsak vært bistand til mosjonistene og nybegynner opplæring. 

• Når det gjelder konkurranseutøver så har ro-trening i hovedsak foregått mandager-onsdager-

fredager på roklubben sammen med trener. 

• Hamar Roklub 1881 har i 2022 deltatt på regattaer for første gang på mange år gjennom Ann 

Emilia Walle, og oppnådd gode resultater som har blitt lagt merke til. Hun har også flere 

ganger trent sammen med utøvere fra andre roklubber på blant annet Årungen. Til disse 

treningene har hun fått låne andre klubbers ro-materiell.  

Regatta deltakelser 2022 

• Klubben har ikke kunnet budsjettere for innkjøp av regattabåt for klubbens konkurranse 

utøver.  Imidlertid har utøveren selv senhøstes 2022 kjøpt en brukt sculler for å kunne delta 

på like fot med sine konkurrenter.   

• Reisekostnader for utøver og trener til treningssamlinger og regattaer er blitt dekket av disse 

personlig.   

• For 2023 er det lagt opp til at det blir et eget budsjett for konkurranse aktiviteten. 

Fellesaktiviteter  

• 28.4: Temakveld om utbygging av Espern/Tjuvholmen. Kommunen informerte. Ca. 20 

deltakere.  

• 5.5: Vårdugnad. Ca. 60 medlemmer møtte opp.  

• 8.5: Sesongåpning. Ca. 20 medlemmer deltok. 

• 11.6: Sommerfest. Ca. 25 – 30 medlemmer deltok med grilling og hyggelig lag.  

• 3.6: Sikkerhetstrening i Veslemjøsa. Takk til Steinar og Per William.  

• 14.8: Helgøya rundt. Godt ledet av Per Myrvang 
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• Tirsdager fra 24.5: Kompisturer. Veldig godt fremmøte på turene. Takk til Anita og gjengen.  

• Søndag 9.10: Sesongavslutning med ca. 20 deltakere.  

• 17.10: Høstdugnad hvor ca. 30 medlemmer deltok. 

• Open water 26.08.2022: Open Water ble arrangert som et uapprobert svømmestevne. Det 

var 41 påmeldte, 23 menn og 18 kvinner som svømte distanser fordelt på 2000 m, 1000 m, 

500 m og barnedistanse på 200 m. Sju padlere fra Roklubben sørget for svømmernes 

sikkerhet mens de var i vannet. Takk for en flott jobb.  

• Idrettens dag 10.09.2022: Klubben deltok på Idrettens dag på Stortorget Hamar sammen 

med mange andre idrettsgrupper i Hamar kommune. Det ble rapportert om et flott 

arrangement med konstant strøm av barn og voksne. Det var stor suksess med 2 Concept2 

romaskiner og konkurranse om å få dagens beste tid på 500m. Begge maskinene var i 

konstant aktivitet fra kl. 11.45 til kl. 15.15 og det var mange innom for test og spørsmål. Takk 

til Thomas som representerte klubben.   

9. HMS  
Nytt Roreglement 

Det er utarbeidet nytt Roreglement for klubben som ble vedtatt av styret 20.04.2022.  

http://hamarroklubb.no/cms/wp-content/uploads/2022/08/Roreglement.pdf 

Medlemsavtale 

Ny medlemsavtale er utarbeidet i 2022. Avtalen blir gjennomgått med nye medlemmer som må 

signere på at de godtar avtalen.  Et viktig punkt i avtalen er at for å kunne bruke klubbåter kreves det 

våttkort med minimum gjennomført Introkurs hav (Grunnkurs hav anbefales) som jevnlig tilbys fra 

klubben. Bruk av robåter krever at medlemmet har vært på kurs eller har rodd minst én sesong. 

http://hamarroklubb.no/cms/wp-content/uploads/2022/07/medlemsavtale-juli-2022.pdf 

Nye medlemmer har gjennom sesongen blitt tatt imot på onsdager. I hovedsak er det leder og leder 

husutvalget som har gjort dette. Mange positive tilbakemeldinger til klubben. De fleste nye 

medlemmene melder seg inn etter endt kurs i regi av klubben. 

Uhell:  

Det er ikke registrert uhell eller skader i klubbens regi som er naturlig å melde inn i NPFs /NRF 

avvikssystem.  

10. Informasjon og kommunikasjon  
Hjemmeside 

Hjemmesiden http://hamarroklubb.no/ har blitt oppdatert jevnlig gjennom hele 2022. De hyppigste 

oppdateringene er informasjon som legges på startsiden, ajourføring av kursplan og aktivitetsliste, 

samt publisering av styremøtereferater. I tillegg har det blitt gjort noen endringer av tekst ulike 

steder, bl.a. for å ivareta ny organisasjonsstruktur og innskjerping av krav for lån av klubbens 

kajakker. Det har blitt lagt ut nye versjoner av Lov for Hamar Roklub og organisasjonsplan. Under 

overflaten jobbes det kontinuerlig med å holde den tekniske løsningen oppdatert og funksjonell. 

Det må taes høyde for at ikke alle medlemmer er på Facebook. Hjemmesiden er den offisielle 

informasjonskanalen til klubben, og det tilstrebes at all viktig informasjon publiseres her.  

http://hamarroklubb.no/cms/wp-content/uploads/2022/08/Roreglement.pdf
http://hamarroklubb.no/cms/wp-content/uploads/2022/07/medlemsavtale-juli-2022.pdf
http://hamarroklubb.no/
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Hvis noen har innhold som ønskes lagt ut på hjemmesiden, sendes dette på e-post til 

webmaster@hamarroklubb.no (helst ikke som melding via Facebook eller andre kanaler). Forslag til 

endringer på eksisterende innhold sendes til samme adresse. 

Merknad: Masseutsendelse av e-post til klubbens medlemmer er styrets ansvar, og dette er en viktig 

kanal for å nå ut til medlemmene. Ansvarlig for hjemmesiden har ved flere anledninger savnet tilgang 

til å sende slike e-poster (for å informere om nyheter på hjemmesiden). Det er derfor ønskelig at 

styret tar opp dette til vurdering. 

Facebook 

Det er to administratorer som godkjenner nye medlemmer og følger med på at alt går greit for seg. 

Siden det er såpass mange medlemmer i gruppen, er dette en viktig jobb. Ved utgangen av 2022 

hadde gruppen 873 medlemmer.  

I 2022 har det vært noen hendelser i gruppen som administratorer måtte rydde opp i. Blant annet var 

det en episode med upassende kommentarer som måtte fjernes, og som utviklet seg til en sak hvor 

leder/styret måtte involveres.  

Siden gruppen har blitt såpass stor, var det i 2022 nødvendig å utarbeide noen enkle grupperegler 

som alle må forholde seg til. Sammen med en oppdatert gruppebeskrivelse ble dette godkjent av 

styret og iverksatt.  

Administratorer blir av og til kontaktet av personer i Facebook-gruppen som har spørsmål knyttet til 

klubben. Disse blir besvart etter beste evne eller videreformidlet til rette utvalg/person. 

Statistikk for siste år: 420 innlegg, 1390 kommentarer, 12800 reaksjoner og 710 aktive medlemmer 

(sett, postet, kommentert og reagert) 

Medlemsmøte: 27 oktober inviterte styret til medlemsmøte med workshop der hensikten var å 

evaluere sesongen 2022 samt få innspill til aktivitet for 2023. Det var godt fremmøte og mange gode 

innspill.  

11. Annet 
Båtplasser: Klubben har 237 båtplasser, hvorav ca. 220 er utleid. Q-porten ble bygd om på dugnad 

fra 20 smale, 50 cm, plasser til 15 bredere plasser for vanlige kajakker. Noen av de ledige plassene er 

på laveste nivå, dvs. lavere enn bakkeplan.  For å komme til på dette nivået må båten over fjernes. 

Plassene bør derfor i utgangspunktet disponeres av samme person/familie. Oppsummert et det pr. 

januar 2023 ca. 16-17 ledige plasser, og vi forventer at etterspørselen øker ut over våren. Styret 

foreslår å øke utleiepris med kr. 100,- til kr 1100,- fra 2023.  

Tilbygget for klubbens kajakker fungerer greit. Det er stadig behov for å justere portene da disse siger 

og er vanskelig å åpne/lukke. I tillegg må vi vurdere nøkkelkortløsning til inngangen i kajakkhuset på 

neste års budsjett.  

Klubbhus og utleie: Klubbhuset fungerer nå veldig bra og blir benyttet av mange medlemmer. 

Klubbkafeen er blitt et populært treffpunkt utenom sesongen. Klubbhuset ble leid ut 7 ganger i 2022, 

de fleste gangene i mai-juni. Vi fikk inn 10 500 kr.  

Det er utarbeidet ny utleieleieavtale som begrenser seg til våre medlemmer og nære 

samarbeidspartnere. Det er enighet i styret om å fortsette utleie av klubbhuset slik vi har gjort frem 

til nå. Nye retningslinjer for utlån/utleie er utarbeidet og nye leiepriser er besluttet i styret.  
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Flertallet i styret besluttet følgende endring i reglementet for utleie i styremøte 16 oktober 2022: 

"Klubblokalet kan også, uten kostnad, lånes av klubbmedlemmer eller grupper av klubbmedlemmer 

så lenge grunnlaget for arrangementet er forankret i klubbens aktiviteter. Brukerne skal følge de 

øvrige regler som omfattes av reglementet for utleie av klubbhuset". 

Det er inngått avtale med Pelias om tiltak mot skadedyr. Det er plassert ut til sammen 6 slagfeller 

rundt klubbens bygninger. Pelias kontrollerer med ca. to måneders mellomrom og rapporterer om 

stadig fangst i fellene.  

Ny avtale om renhold i garderobene er sendt ut til B&S Renhold. Den går ut på sjeldnere renhold i 

vintermånedene hvor det er mindre aktivitet. 

Prosjekt ro- og padleled Innlandet: Innlandet fylkeskommune har gitt Hamar roklubb et tilskudd kr 

38 000 for arbeid og deltagelse i forprosjektet Ro- og padleleden Innlandet. Hamar roklubb 1881 

takket ja til å bidra i prosjektet og har i løpet av 2021 / 2022 deltatt på nødvendige samlinger i 

forprosjektet. Per Myrvang har hatt ansvaret for ledene i Hamar og Stange kommune. Stor takk til 

Per for vel utført jobb og som har bidratt til et flott tilskudd til klubben. 

Espernutbygging: Hamar Roklub 1881 har sendt inn uttalelse til Hamar kommune angående 

utviklingen av et nytt byområde Espern med Science park.  Klubben peker på noen av de utfordringer 

en slik stor utbygging påvirker klubbens aktivitet og har gitt innspill til hvordan kommunen bør legge 

forholdene best til rette for alle som benytter denne delen av strandsonen også i fremtiden. Jan 

Roger Sætren, Erik Johnsen og Birgit Asta Nilsen har jobbet med dette.  

Parkering: I samarbeid med kommunen ble det i mai satt opp parkeringsskilt ved innkjøring til 

klubbanlegget. Det skal ikke parkeres på grøntarealet og medlemmer oppfordres til å parkere inne på 

gårdsplassen eller på parkeringa på grusbanen.  

Padletak mot kreft: Kompisene Terje Vindihåret Larsen, Øivind Krogrud og Steinar Nerem padlet 259 

km langs Mjøsa og samlet inn 17 026 kroner til kreftsaken. Honnør til gutta for et positivt initiativ.  

 

12. Videreutvikling av klubben 
Styret mener at klubben pr nå har et godt tilbud- og aktivitetsnivå til sine medlemmer. Av utviklings- 

og oppfølgingsprosjekter kan følgende nevnes:  

• I 2023 må det tas hensyn til den økonomiske situasjonen i samfunnet generelt. Som en 

konsekvens av at samfunnet har åpnet opp etter pandemien, folk reiser utenlands igjen, mat 

og strøm er blitt dyrere mm, så kan dette føre til frafall av medlemmer. Vi ser at det 

padles/roes færre kilometer av færre medlemmer som igjen kan tolkes i retning av at noen 

av medlemmene prioriterer andre ting og ikke bruke penger på medlemskap i klubben. 

Klubben har mottatt utmeldinger. For klubben må vi ta høyde for at variable kostnader som 

strøm, forsikringer, renovasjon/vann/avløp mm vil øke. Det blir dyrere å anskaffe utstyr. Vi 

bør også ha en reservepott / avsetning som styret disponerer. Vi kan øke medlemsavgiften, 

men økes den for mye så kan det også føre til frafall av medlemmer. Klubben må ta disse 

signalene på alvor. Målet må være å beholde medlemsmassen.   

• Ny organisasjonsstruktur, som ble vedtatt på siste årsmøte, må gå seg til. Delegering, ansvar 

og tillit er viktige prinsipp for å fordele arbeidsoppgaver. Dette må vi jobbe videre med hele 

tiden. Aktiviteten i klubben øker. Det nye styret må vurdere om det er behov for å øke antall 
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medlemmer i styret for å ivareta alle oppgavene på en forsvarlig måte. Det er viktig at 

underutvalgene knytter til seg nok ressurspersoner som får spesifikke oppgaver og som 

møtes og fordeler oppgaver seg imellom. 

• Hamar roklubb har mottatt kr. 85 000,- til tilrettelegging av padletilbudet til voksne med 

nedsatt funksjonsevne. Prosjektmidlene skal bl.a. brukes til å anskaffe funksjonelt utstyr, 

bassengleie og kompetansetiltak som også innebefatter samarbeid med andre kajakklubber 

rundt Mjøsa, og spesielt Gjøvik og Toten padleklubb som det allerede er etablert et gryende 

samarbeid med.  

• Padleutvalget (Anders Pettersen og Per William Doksrud) jobber frem et tilbud rettet mot 

psykisk helse og primært rettet mot studenter. Det blir et kursopplegg for klubbens 

medlemmer som er interessert i å bidra.  

• Samarbeid med Mjøsklubbene: 7 desember møttes Mjøsklubbene Gjøvik og Toten 

Kajakklubb, Lillehammer ro og kajakklubb, Furnesfjorden kajakklubb og Hamar Roklub 1881 

der tema var samarbeid på noen områder fremover og hva som kan gjøres for å utvikle 

klubbene våre. Vi var enig om å møtes igjen tirsdag 18.april 2023 på Tjuvholmen Hamar kl. 

18.00. Anders Pettersen er klubbens kontaktperson.  

• Bruksbåtgruppa har etablert et samarbeid med ANNO museum, fylkeskommunen og Hamar 

kommune angående et prosjekt angående vedlikehold og bygging av kopimodeller av 

bruksbåter. Per Myrvang er utpekt som klubbens koordinator.  

• Kurs i bygging av grønlandsårer. Det er interesse for bygging av grønlandsårer og Sverre 

Nordhagen og Øivind Krogrud vil legge til rette for kurs i bygging av slike årer for klubbens 

medlemmer i april 2023. Ved stor interesse kan nytt kurs være aktuelt på høsten.   

• Det er setningsskader i dusjene. Utbedring av dette ble utsatt på grunn av store kostnader og 

må vurderes på nytt i forbindelse med neste års budsjett og bør prioriteres når klubben 

mottar spillemidler/momsrefusjon relatert til ferdigstilte byggeprosjekter.  

 

Dato: 2. februar 2023 

 

For styret 

 

Jan Roger Sætren/styreleder 

 

 

 



Hamar Roklub 1881. Kontrollutvalgets beretning for 2022 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Hamar Roklub 1881 sin beretning. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter Hamar Roklub 1881 sin 

lov. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet (slik den er offentliggjort på klubbens hjemmeside), 

styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. 

Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Hamar Roklubb 1881 sitt styre. 

Kontrollutvalget takker leder av Hamar Roklub 1881 for to konstruktive møter og god dialog underveis også 

med kasserer. Kontrollutvalget setter pris på den gode dialogen med styret, rask oppfølging og 

saksbehandling av spørsmål. 

Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022. 

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. 

Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er 

kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for 

regnskapsåret 2022. Det er ingen fordringer utover dette. 

Balansen viser Hamar Roklub 1881s verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Hamar roklub 1881: 

 

Vi mener styret jobber på en ryddig og oversiktlig måte med god dokumentasjon av virksomheten gjennom 

referater og rapporter. 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet. 

Til tross for uforutsette utgifter (dobling av strømutgifter m.m.) har styret vist en nøktern bruk av klubbens 

midler i forhold til det som var budsjettert med. 

Konklusjon 

Det er kontrollutvalgets konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Hamar Roklub 1881 sitt årsregnskap for 2022 godkjennes 

av årsmøtet. 

 

Hamar, 28.02.2023 

 

Maia Nyvold    Katrin Wiegmann 

medlem    medlem 


