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ÅRSBERETNINGEN 2020 FOR HORTEN ROKLUBB
KLUBBENS STYRE HAR BESTÅTT AV
Horten Roklubb er organisert under NIF og hører til særforbundet Norges Roforbund
Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme roidrett i sunne former.
Klubbens styre har bestått av:
Leder
Nestleder/sekretær
Kasserer
Rosjef
Hussjef
Materialsjef
Varamedlem
Varamedlem

Aina Enstad
Sverre Norberg
Øyvind Falch
Aron Kaasa
Trond-Erik Næss
Bjørn Bexrud
Trine Spilling
Heidi Tveitdal Nilsen

ÅRET SOM HAR GÅTT
2020 skulle være et seiersår for klubben, vi gikk inn i året med mange planer og stor iver. 12.
mars stengte landet ned på grunn av pandemien Covid-19 – noe som medførte flere drastiske
endringer og tiltak for oss som idrettsklubb og for alle våre medlemmer. Klubbhuset har vært
nedstengt i flere perioder, all utleie har blitt avlyst, treninger, samlinger og de fleste regattaer
har blitt utsatt, redusert eller avlyst. 2020 var et olympisk år – klubbens to OL uttatte roere,
Kjetil Borch og Olaf Tufte, trener videre for OL i Tokyo i 2021. Selv om mye har vært
annerledes, har styret jobbet videre med planlegging av aktiviteter og gjennomføring av
igangsatte prosjekter.
På grunn av stadige endringer i smittetrykk, smittevern restriksjoner, regelverk og
anbefalinger, har det vært mye å sette seg inn i og forholde seg til. Som idrettsklubb har vi
forholdt oss til informasjon og restriksjoner både fra nasjonale og lokale myndigheter samt fra
NIF og NR.
Sverre Norberg har deltatt på møter i Horten idrettsråd og Hans Helland har deltatt på, og tok
over som styreleder i Vestfold Rokrets høst 20. Norges Roforbunds ledermøte foregikk
digitalt og Sverre Norberg og Aina Enstad deltok. (Bjørn Bexrud deltok i regi av
styremedlemskap i NR).
Medlemmer
Pr. 31.12.2020 var det registrert 201 medlemmer.
Medlem/støttemedlem: 80 - Aktive: 38 - Voksne: 26 - Pensjonister: 57

Arrangement
Planlagte arrangement og de fleste aktiviteter ble avlyst grunnet Covid-19.
Kveldsmat for de aktive ble avsluttet i mars.
Loppemarked april og oktober – avlyst.
KM på romaskin – avlyst.
NTNUI treningssamling mars – avlyst.
Norgesmesterskap i roing ble gjennomført over 3 dager fra 18-20 september 20 på Årungen
rostadion. På grunn av strenge krav til smittevern, ble gjennomføringen av NM et stort og
krevende arrangement for klubben. Arrangementet hadde begrensninger på antall deltakere pr.
dag, ikke tillatt med tilskuere annet enn støtteapparat, registrering av alle personer, mm. Vi
hadde 52 personer i sving over tre dager – det var tidenes dugnad. Tusen takk til hver og en av
dere som bidro. Tilbakemeldingene fra andre klubber og fra NR var overveldende positive og
en ny standard for gjennomføring av NM er satt.
90 års jubileumsfest på Tufte Gård ble arrangert 24. oktober 2020
På grunn av Corona, ble det noe frafall, men rundt 50 personer deltok på klubbens feiring.
God stemning, med god mat og fine taler, men corona la nok en demper på forsamlingen – det
ble hverken dans eller hæla i taket. Ordfører Are Karlsen overrakte klubben et flott bilde,
tegnet av kunstner Anders Kaardahl. Bildet henger til alles skue i Tuftestua på klubben. Takk
til Jannicke Due som hadde laget en flott filmsnutt fra klubben.
Vi fikk en hyggelig hilsen og en generøs pengegave fra Knut Arthur Norstad (Drammen
Roklubb) på kr: 25.000,- B52 ga klubben en pengegave på kr. 10.000,- Pengene er satt inn på
kontoen for aktiviteter. Tusen takk!
Husjefens rapport
Utleie
Det har vært mange forespørsler om leie av roklubben til diverse arrangementer. Da Norge ble
nedstengt pga. corona ble det bråstopp. Totalt har vi leid ut 16 ganger i 2020. 17 avtaler ble
kansellert.
Takarbeid
Roklubben søkte om midler til vedlikehold av tak og fikk innvilget
dette. Tilbudsforespørsel ble sendt 3 leverandører og vi fikk tilbud fra 2 lokale firmaer. Ulf
Hansen AS ble valgt pga. pris og leveringstid. Arbeidet ble ferdigstilt før jul.
Dugnadsarbeid ble avtalt med leverandør og det ble utført med montering/demontering av
stillas og opprydding / bortkjøring av avfall til godkjent mottak.
Det gjenstår å utføre vedlikehold på 2 tak til. De er tette pr. i dag, men anbefales
utbedret innen 2-3 år. Tilbud fra Ulf Hansen AS foreligger på de andre to takene.
Garderober
Garderober og dusjer er pusset opp. Seniorgruppa B52 har stått for arbeid og anskaffelse av
materiell. Noe materiell er også sponset av ulike bedrifter. Gammelt inventar er revet og
fjernet. Gulvet er slipt ned og 3 strøk maling påført. Toppstrøket er Hardtopp
(2-komponent). Dørene er pusset og malt blå. Dørstokker er pusset og lakket. Knaggrekker er
malt roklubbrøde og montert med knagger. Nye gulvlister er montert. I dusjen er det

skiftet skadete fliser og fuget med silikon i alle hjørner. Nytt inventar er kjøpt inn og montert i
begge garderobene.
Branntiltak og elektro
Brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg er montert. Valgt løsning er godkjent av
tilsynsmyndigheten (brannvesenet). Avtale om internkontroll elektro er inngått
med elektrofirma, som er et krav til roklubben som huseier. ABC Elektro AS er
avtalepartner.
Diverse vedlikehold og uteområdet
• Vannmåler er pga. alder byttet ut. Arbeidet ble utført av VVS rørleggeren AS.
• Det ble avdekket varmgang (røyklukt) i sikringer i sikringsskap 2. etg. ABC Elektro
AS byttet sikringer som var defekt.
• Kloakkpumpa stoppet pga. tørkepapir og måtte byttes.
• Roklubben fikk tilbud fra anleggsgartner på forskjønning av uteområdet; busker,
graving av jord og stein, samt oppfylling med pukk og asfaltering av tilhengerplass m.m.
Tilbudet er forespurt og i sammenheng med øvrig forskjønning av indre havn. Tilbudet
var kr 350`og ble ansett for kostbart for klubben.
Trond Erik Næss- Hussjef
Materialsjefens rapport
Stormen i vinter tok med seg den ene følgebåten vår, som aldri ble funnet. Denne ble
forsikringsmat med en utbetaling på 36.000,- April startet med at vi måtte ta opp alle
bryggene våre. Det skulle legges sand på bunnen for å skape et Rent Indrehavn. Tross
pandemien klarte vi å organisere dugnad med å separere treverk og isopor fra bryggene. Vi
fylte opp store containere som vi hadde fått lånt, og disse ble tømt hos Ragn Sells på
Borgeskogen. Det ble drøye 60 m3 med avfall. Nye brygger til både roere og følgebåter skulle
ut på vannet i mai måned. Robryggene er finansiert av Vestfold fylkeskommune, Horten
kommune og Sparebankstiftelsen Buskerud Vestfold. Følgebåtbrygga har vi fått av Horten
Havnevesen. Alt var på plass i løpet av mai. Den vestre brygga blir montert i 2021, da vi har
litt utfordringer med avstanden mellom land og brygge, da bryggene ikke kan treffe bunn ved
lavt vann.
Under åpningen ble det døpt 3 båter som har vært navnløse siden 2016. (Indre
Havn, Løvøya og Drasund). Videre har vi fått penger til årer, sykler og romaskin (Lokale
aktivitetsmidler).Det er kjøpt inn 2 stk Filippi singel scullere som ble levert tidlig i høst med
finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB på 200.000,-. De fleste robåtene har blitt merket
med nummer i baug, slik at riggere, sleider, årer etc. får samme nummer som båtene. Dette for
å gjøre det enklest mulig for alle. Bøyene til robanen har blitt satt ut og tatt opp av
Havnevesenet. Stor takk til dem. Vasket og ryddet inn av oss. Vil avslutte med å takke alle
som har vært med på dugnadene, dere vet selv hvem dere er.
Bjørn Bexrud - Materialforvalter

Rosjefens rapport
Treningsnemda har bestått av: Inez Thomson, Benjamin Nærsnes, Ingeborg Falch, Jannicke
Due, Ole Christian Nord Pettersen, Sverre Norberg og Aron Kaasa.
Vestfold cup i 2020 ble avholdt med god avstand mellom hverandre den 7.6/20 ved Goksjø,
fint å kunne møte folk igjen og ha en regatta. Mange deltagende fra de yngre gruppene, ble et
fint arrangement. Takk til Tønsberg Roklubb som arrangerte! Og alle klubber deltagende som
gjorde regattaen mulig.
De aktive er delt inn i tre ulike grupper, på bakgrunn av alder og lagsammensetning. Ingeborg
Falch er trener for den yngste gruppa (JD/minirekruttene fra 10 år) sammen med Elisabeth
Eriksen, Øyvind Falch og Jannicke Due. Treningen har foregått innendørs på klubben, i
svømmehallen og i gymsalen på Sentrum skole, i tillegg har de trent ute, bl.a. brukt
Tufteparken, syklet og løpt bakkeløp (Øyvind Falch sto for øktas beste stunt – bål og grillede
pølser ved målgang). Selv med corona og smittevern tiltak, fikk vi båt trening på vår- og
sommeren. Fokus på mestring av båter og utstyr, teknikk i båt og ikke minst velteøvelser,
sikring i vann. Etter sommeren ble trenerteamet forsterket med Jannicke Due. Høstens
mandagstreninger har vært preget av høy temperatur i sentrumshallen, med mye lagspill.
Jannicke introduserte gruppa for klubbfotball, og lærte dem ett og annet knep for å få tak i
ballen på sleipest mulig måte. Klubbfotball for de som ikke kjenner til konseptet, fungerer
slik: det finnes ingen regler, du gjør det du må for å få tak i ballen.
Gjengen stilte opp på klubbmesterskap og det var det nærmeste vi kom regattaer i 2020
dessverre. Dette var uansett veldig stas for de yngste å være med på, og har vært mye omtalt i
senere tid. Det var noen årer som fløy inn i lommer, ansikt og ribbein, men alle var veldig
fornøyde med seg selv og tok vondtene med et smil.
Kort oppsummert har dette vært et fint år for alle. Vi prøver å legge grunnmuren for de som
ønsker å ha et hyggelig sted å trene og de som ønsker å sikte mot toppidretten når de blir
eldre. Som trenere er det et privilegium å være sammen med så mange fine folk! Tusen takk
til foreldre som stiller opp på dugnad enten det gjelder kveldsmat, svømming, hjelp med
båtutstyr, oppgaver knyttet til arrangementet av Norgesmesterskapet som Horten hadde i år og
støtte og hjelp for øvrig. Det hadde ikke vært det samme uten dere og vi kan se det fine
engasjementet dere har for barna deres.
Mellomgruppa består av JC/B roere og ledes av Inez Thomson.
Gruppa består av 10 gutter som fortsatt er veldig ivrige og motiverte - de har en bra dynamikk
og synes det er gøy å dra på trening. Året 2020 begynte for vår gruppe veldig bra, med
skisamling på Oset (sammen med de andre gruppene og klubber fra Vestfold rokrets) i mars.
Her ble det mye trening og alle synes at denne samlingen var veldig bra og snakker fortsatt
om den. Når klubben ble stengt i mars stoppet treningen for oss. Vi prøvde å holde kontakt
med gruppen via Messenger, og sendte flere ganger eksempler for hjemme trening og
utetrening. Da vi startet med utetrening og roing på vannet, ble Benjamin Nærsnes med som
ekstramannskap/trener til å hjelpe oss på treninger, siden vi var så mange gutter som skulle ut

på vannet samtidig. På høstens treninger har vi trent endel sammen med de på den eldste
gruppa og opplever at det øker motivasjonen. Dette skal vi fortsette med og prøver å få de
sakte, men sikkert over i Aron sin gruppe, slik at de etter hvert kan trene flere ganger i uken.
JrB/A/senior
Året starter med NM på romaskin i Ålesund. Endel frafall fra Horten på grunn av
skader/sykdom, men 5 deltakere representerte klubben i mesterskapet. I klassen HJB deltok
Sebastian Enstad Haraldseth og Mathias Strømnes Strange. Førstenevnte fikk en god pers mot
og endte på en 15 plass. Mathias fikk et godt øvingsrace. Han la seg litt for hardt ut i starten
og da holdt ikke kruttet hele veien ut, han måtte dessverre bryte løpet. En god erfaring å ta
med videre. HJA med Kasper Bruun Frantzen som også startet hardt ut fra første tak, dette
gikk ikke hele veien inn, han ble nr. 20 i mål. Mia Helene Falch var eneste jente fra Horten
denne gangen, hun rodde jevnt og hadde en skikkelig fin spurt på slutten. Det ble ingen pers,
men bra gjennomført løp som ga henne en 10. plass i løpet. Den største spenningen var nok i
løpet til HS. I Kjetil Borch sitt fravær, sto kampen mellom Olaf Tufte og Ålesunds Martin
Helseth. Hjemmefavoritten dro det siste åretaket helt i havn og vant med knapp margin, Olaf
endte på en 2. plass.
I mars stengte roklubben helt ned, ingen felles treninger innendørs var tillatt. Dette betydde
mye alternativ aktivitet, alle trente hver for seg, flere aktive har fått låne romaskiner og sykler
med hjem i denne perioden. Program ble laget hver uke og alle samarbeidet om å finne gode
alternative måter å få utført økter på. I påsken begynte de ivrigste å ro på vannet – vi dro til
Tønsberg og trente fordi våre nye brygger ikke var lagt ut ennå.
Regattasesongen ble svært redusert i 2020, men noen regattaer har vi vært med på. Første
regatta var i juni på Årungen, med mange smitteverntiltak. Alle var veldig glade for å dra på
regatta igjen. De som var med var Henrikke Enstad Haraldseth, Mia Helen Falch, Maren
Næss Brevik, Eirik Nordby Pettersen og Carl Fredrik Foss Walan. Alle var veldig fornøyde
med egen innsats, og motivasjonen kom tilbake. En mini sommer regatta i juli hadde Horten
med Nicolai Enstad Haraldseth bl nr. 4 i sitt løp i herrer senior singel og nr 3 i dobbelsculler
med makker fra Os Roklubb, Henrikke Enstad Haraldseth fikk en solid 2 plass i DJA singel
og Erik Norby Pettersen dro til og vant sitt heat i klassen junior C.
Årets Norgesmesterskap i roing: Det ble gull i singel (ikke Kongepokal denne gangen) til
Kjetil Borch – Olaf Tufte ble nr. 5. Sammen tok de seieren hjem i dobbelsculler. Årets NM
deltakelse ble dessverre kraftig redusert med våre utøvere på grunn av skader/sykdom og en
innskjerpet regatta opplegg pga corona.
Kjetil Borch dro også i land en bronsemedalje under EM i en sesong preget av mye
avlysninger og utsatte arrangement. Gratulerer med EM medalje! For våre eliteutøvere har
sesongen også vært spesielt krevende med tanke på et utsatt OL i Tokyo og endringer i
trenings- og regattaopplegg. Men med det fokuset som sitter i hodene på både Olaf og Kjetil,
stiller de klare når startskuddet går i 2021. Da skal hele klubben følge med!

Henrikke, Nicolai og Mia deltok på treningssamling i regi av NR for juniorer og rekrutt som
ble avholdt i Kongsvinger i juli. Henrikke ble skadet på sensommeren og deltok ikke videre
på regattaer i sesongen, alle internasjonale junior mesterskap ble også avlyst. Nicolai hadde
også et lengre skade/sykdomsopphold på tampen av sommeren og brukte resten av sesongen
til rehabilitering. Mia ble heller ikke med videre for uttak til mesterskap på grunn av studier i
Bergen. Nicolai er «friskmeldt» og er med i forbundets rekruttgruppe fra 2021.
Årets klubbmestere ble Mats Ustad Tollefsen, Eirik Norby Pettersen, Carl Fredrik Foss Walan
og Jannicke Due. Etter mesterskapet var det kaker og quiz klubbhuset. Julaften ble i
tradisjonens tro gjennomført med en treningsøkt på morgenen 07.00 – med Olaf som
inspirator. Han fikk med seg gjengen på 10x4min på romaskin. Det er stas og motiverende for
de aktive å kunne få treningsveiledning i selskap fra de eldste og sprekeste i klubben. Aron og
Inez disket også opp med grøt til etter treningen, før det bar hjem til enda mer julemat.
Rekruttering:
Vi trenger flere aktive med i klubben. Vi har en god stamme men for å utvikle oss videre og
være et attraktivt sted, trenger vi tilskudd av flere, og spesielt jenter. Trenergruppa er allerede
i gang med planleggingen, og håper at med enda bedre planlegging og markedsføring, at vi
kan få arrangert en roskole i 2021. Vi vil også jobbe aktivt mot studentmiljøet på
Bakkenteigen samt rekruttere fra ungdomsskolene.
Aron Kaasa - Rosjef

MULIGHETER & UTFORDRINGER
Som rapportert siste år, er tilstanden fremdeles den samme - Horten Roklubb sitter på mye
verdier som er bundet i hus og anlegg og det er kostnadskrevende å holde dette vedlike. Vi
bruker mye tid og penger på å vedlikeholde og utbedre bygningsmassen. Mange dugnadstimer
går til oppussing og reparasjoner. Utbyggingen på indre havn har også medført økt interesse
fra utenforstående for bruk og utnyttelse av klubbens lokaler og uteområde. Vi har blant annet
blitt kontaktet at noen som vil starte med motoriserte surfebrett med klubbens brygger og
anlegg som base, noen ønsker sommerkiosk og flytende badstue. Vi har hatt møte med
investorer som ser for seg et samarbeid med utvikling og prosjektering av f.eks. utleie av
leiligheter.
Høsten 2020 besluttet styret sette ned en prosjektgruppe som jobber med konkrete planer og
prosesser for mulig utvikling av klubbens bygningsmasse og område. Prosjektgruppa består
av følgende personer:
Aina Enstad, styreleder HR, Sverre Norberg, nestleder HR, Rolf Thorsen, ingeniør/medlem
HR, Anne-Hilde Bråtebæk, direktør bygg- og eiendom Helse Sør-Øst/tidligere medlem HR,
Alf Robert Tangen, Tangen ingeniør- og arkitektkontor/tidligere medlem HR.

Gruppens sammensetning er satt sammen på bakgrunn av interesse, kompetanse og
engasjement for HRs videre utvikling. Året 2021 vil brukes til å kartlegge muligheter, knytte
kontakter, utarbeide prosjektbeskrivelse og kostnadsberegninger. Hensikten med arbeidet er å
utvikle en klubb som har robusthet til å tåle endrede økonomiske rammebetingelser, ha flere
ben å stå på med utvidet tilbud og bruksområde og bli en mer attraktiv idrettsklubb og arena
for barn og unge i fremtiden.
Corona pandemien ser ut til å være med oss også inn i 2021. Det vil medføre utfordringer
både økonomisk og aktivitetsmessig. Vi er ikke regatta arrangør i 2021, så vi har ikke den
store regatta dugnaden men heller ikke inntekten. Det vil være redusert eller frafall av
leieinntekter på utleie og mulig avlysning eller redusert inntekt på planlagt loppemarked.
Dette fordrer at alle medlemmer, foresatt og støttespillere hjelper klubben der de kan. Styret
takker alle som har bidratt i året som har gått og har en positiv inngang til det nye året.
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