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§ 1 NAVN, FARGE, FORMÅL 
 
Klubbens navn er Sandefjord Roklubb. Dens merke er en vimpel med et hvitt vikingskip i 
grønt felt med hvit bord. Startfargen er grønn og hvit.  
Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme ro- og padleidrett og friluftsliv i 
sunne former. 
 
§ 2 OVERORDNEDE IDRETTSMYNDIGHETER 
 
Klubben er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennom 
Vestfold idrettskrets, Norges Roforbund gjennom Vestfold Rokrets, og Norges Padleforbund 
gjennom Vestfold Padlekrets. 
 
§ 3 MEDLEMMER 
 
Søknad om opptak som medlem sendes skriftlig til styret, og skal inneholde opplysninger om 
alder, foresattes navn og adresse, og om søkeren har vært medlem i lag tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
Styret avgjør søknaden. Enhver opptagelse i klubben føres inn i klubbens medlemsliste med 
engang betalt kontingent foreligger. Kun medlemmer har stemmerett ved klubbens årsmøte. 
Søkeren kan ikke bli medlem hvis forpliktelsen til et annet lag tilsluttet Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité ikke er oppfylt. 
 
Ethvert medlem skal overholde Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités 
og dets organisasjoners, samt klubbens lover og bestemmelser. 
 
Utmeldelse må skje skriftlig til styret innen kalenderårets utgang. 
 
§ 4 ÆRESMEDLERMMER OG HEDERSTEGN 
 
Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling av Rådet. Det kreves 2/3 flertall. 
Klubbens innsatspokal nomineres av styret, medlemmene kan komme med forslag. Pokalen 
kan ikke tildeles styrets medlemmer.  
Klubbens diplom for særlig utført virke til gagn for klubben deles ut i overensstemmelse med 
klubbens fortjenestemerke av Rådet, jfr. § 7 i denne lov. 
 
§ 5 KONTINGENT 
 
Kontingenten betales forskuddsvis og fastsettes hvert år av årsmøtet. Klubben har aktivt, 
mosjonist, passivt, og familiemedlemskap for aktive medlemmer. Første medlem betaler  
100 %, 2. medlem betaler 75 %, og 3. medlem 50 % av fastsatt kontingent. Adgang til 
klubbhuset tildeles ikke før forfallen kontingent er betalt.  
Medlemmer som står til rest med mer enn ett års kontingent kan strykes av styret. 
Beslutningen føres inn i medlemslisten. 
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Kontingent fra livsvarige medlemmer fastsettes til 10 x aktiv kontingent, en gang for alle, og 
henlegges til et eget fond, som ikke må benyttes til drift av klubben, men kun til blivende 
verdier etter beslutning av årsmøtet. Fondet bestyres av Rådet. 
 
§ 6 STYRET OG DETS ARBEIDE 
 
Styret består av 7 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, økonomisjef, rosjef og 
anleggssjef, og leder for padlegruppen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets 
medlemmer er tilstede. De aktive stiller med en representant på styremøtene som har 
stemmerett. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme utslaget. 
Vedr. styremedlemmenes arbeidsoppgaver og plikter, se vedlegg, organisasjonskart og 
stillingsinstruks av 4. februar 2000 
Styret fastsetter de nødvendige reglement som skal til for å få en forsvarlig drift av klubben, 
 
§ 7 RÅDET 
 
Rådet har følgende sammensetning; a) klubbens æresmedlemmer, b) innehavere av klubbens 
fortjenenestemerke, c) 2 - to - medlemmer valgt av årsmøtet, for ett år av gangen. Et medlem 
av styret kan ikke samtidig være medlem av Rådet. 
Rådet velger selv sin ordfører og viseordfører. Valgene gjelder for et år, og finner sted på 
Første rådsmøte etter årsmøtet. Rådet sammenkalles av klubbens formann til et fellesmøte 
minst 1 - en - gang årlig. Rådet kan på sin side innkalle til møte med styret når Rådets 
ordfører eller minst 5 - fem - medlemmer finner det ønskelig. For at Rådet skal være 
beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede. Ved stemmelikhet 
avgjør ordførerens stemme utslaget. 
Rådet avgir innstilling til årsmøtet om valg av æresmedlemmer. Rådet foretar etter forslag fra 
styret utdeling av klubbens fortjenestemerke og diplom. Rådet foretar etter forslag fra styret 
avgjørelse med hensyn til opptagelse av lån. Styret kan forøvrig om enhver sak av viktighet 
konferere med Rådet, og dette kan på sin side henlede styrets oppmerksomhet på saker som 
etter dettes mening har betydning for klubben. Rådets beslutninger fattes med alminnelig 
flertall. Over Rådets virksomhet kan det sendes beretning til årsmøtet. 
 
§ 8 ORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
Ordinært årsmøte holdes innen første uke i februar etter regnskapsårets utgang pr. 31.12, og 
innkalles skriftlig med minst 2 - to - ukers varsel. Årsmøtet behandler: 
 

1. Årsberetning 
2. Revidert årsregnskap pr. 31.12, og budsjett for kommende år. 
3. Andre saker som legges frem for styret.  
4. Lovforslag og andre forslag, som må være tilsendt styret senest 15. januar i det nye 

året og være tilstillet medlemmene senest samtidig med innkallelsen til årsmøtet 
5. Fastsettelse av årskontingent. 
6. Valg. Årsmøtet velger: 
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a) Styre 
b) 2 medlemmer som skal underskrive protokollen 
c) Driftsutvalg: 4 medlemmer, jfr. § 6, vedlegg 
d) Ro utvalg: transport koordinator, materialforvalter, hovedtrener, hjelpetrener. 

Jfr. § 6, vedlegg 
e) Anleggs utvalg: 2 medlemmer. Jfr. § 6, vedlegg 
f) Økonomi utvalg: 1 medlem. Jfr. § 6, vedlegg 
g) Rådet: 2 medlemmer. Jfr. § 7. 
h) Valgkomité, 3 medlemmer. 

  
 
Representanter til Norges Roforbunds ting velges av styret. 
Alle valg foregår skriftlig hvis det er flere enn ett forslag. Valgbare og stemmeberettigede er 
alle medlemmer over 17 år. Ingen kan nekte a motta tillitsverv hvis han ikke har fungert i 2 ar 
i strekk. Hvis det ved valg ikke oppnås absolutt flertall, foretas omvalg. Hvis også omvalg 
viser stemmelikhet, foretas loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers avgjør formannens stemme 
utslaget. 
 
§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/10 av de 
stemmeberettigede krever det. Det innkalles på samme måte som til ordinært årsmøte, men 
kan kun behandle de saker det kreves ekstraordinært årsmøte for. Fristen kan forkortes til 8 
dager. Forsamlingen er beslutningsdyktig med det antall som møter. 
 
§ 10 ROREGLEMENT 
 
Rotreningen skal foregå etter Sandefjord Roklubb sikkerhetsreglement, som utarbeides av 
styret. Klubben åpner rosesongen senest 1. mai og avslutter tidligst 30. september. 
 
§ 11 SALG AV BÅTER 
Salg eller opphugging av båter eller annet materiell må kun foretas etter beslutning i ordinært 
eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves alminnelig flertall. 
 
§ 12 DISIPLIN 
For overtredelse av lover, reglementer eller forskrifter kan det etter styrets vedtak ilegges 
roforbud eller andre straffer overensstemmelse med bestemmelser for Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité. Ethvert medlem som virker til skade for klubben, eller 
som viser uverdig oppførsel eller som tross advarsel bryter sin treningsforpliktelse, kan av 
styret utelukkes som medlem. Styrets vedtak kan av vedkommende medlem innankes for 
første ordinære årsmøte. 
 
 
§ 13 SKADER 
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Skade som enten med forsett eller skjødesløshet tilføyes båter eller andre eiendeler repareres 
omgående på vedkommendes bekostning. Styret avgjør om det foreligger erstatningsplikt. 
Styrets vedtak kan innankes for første ordinære årsmøte. 
 
§ 14 KLAGER 
 
Klager sendes skriftlig til styret, som avgjør disse. Styrets vedtak kan innankes for første 
ordinære årsmøte. 
 
§ 15 LOVENDRINGER 
 
Endringer i denne lov kan kun skje på ordinært eller ekstraordinær årsmøte etter å ha vært 
oppført på sakslisten, jfr. § 8, punkt 4, og krever 2/3 flertall av de møtende. § 16 kan dog ikke 
endres. 
 
§ 16 OPPLØSNING 
 
Hvis 5 medlemmer vil holde frem med arbeid for klubben, kan den ikke løses opp eller 
meldes ut av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité uten dettes 
godkjennelse. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av klubben. I 
tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité.  
 

 
Statutter for Sandefjord Roklubbs fortjenestemerke står i Rådets protokoll. 
 
Følgende endringer blir påkrevet etter den nye lov: 
 
§ 1: ”Enstemmig” strykes, likeså ”merke komité”. Ny setning: ”Etter beslutning av styret og 
klubbens Råd. Styrets beslutning skal vær enstemmig.” 
 
§ 2: Sløyfes. Som ny paragraf foreslås: ”Forslag sendes skriftlig til styrets formann.” 
 
Loven er revidert 4. juli 2000. 
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Organisasjonskart, Sandefjord Roklubb 

 
 

 
 
 
 
Driftsutvalgets oppgaver: Routvalgets oppgaver: Anleggsutvalgs oppgaver 
 
Pressekontakt Trening Brygger 
Felles arrangement Korrespondanse vedr. regatta Bygningsmasse 
Klubbmøter Transport Følgebåt 
Vervekampanjer Deltagelse på Tinget Renhold 
Sosiale aktiviteter Romateriell Eksternt miljø 
Dugnader Tilhenger Utleie 
Aktiviteter i byen 
Markedsføring 
 
 Økonomiutvalgets oppgaver: 
  
 Sponsorer 
 Alt. Inntektskilder 
 Bingo 
 Lotteri 

Leder

Nestleder

Driftsutvalg, 4 
medl.

Rosjef

Routvalg, 5 
medl.

Anleggssjef

Anleggsutvalg, 3 
medl.

Padlegruppe

Sekretær Økonomisjef

Økonomitutvalg, 
3 medl.
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Styrets arbeidsoppgaver 
 

Lederen: Det er lederens ansvar at klubben blir drevet på en forsvarlig måte, både økonomisk 
og sportslig, i samsvar med klubbens formålsparagraf. Han er klubbens ansikt utad og utaler 
seg til media på vegne av klubben. Lederens viktigste oppgave er å sørge for at utvalgene 
fungerer på best mulig måte, samt å innkalle styret når det er behov for det. Det er lederens 
ansvar å løse evt. konflikter som oppstår, på en ryddig og effektiv måte, til beste for klubben 
og dens medlemmer. Lederen, eller den han bemyndiger, skal ha den nødvendige kontakt med 
offentlige myndigheter eg sentrale idrettsorganisasjoner. 
 
Nestleder: Nestlederen er lederens stedfortreder, og overtar dennes plikter når vedkommende 
ikke er tilstede. Nestlederen er klubbens markedsansvarlig og jobber aktivt mot sponsorer og 
næringsliv. Nestlederen sitter i økonomiutvalg. Nestlederen leder driftsutvalget. 
 
Økonomisjef: Økonomisjefen har ansvaret for klubbens økonomi og økonomistyring. Han 
skal forberede og lede budsjettarbeidet, føre klubbens regnskap, vedlikeholde 
medlemsregister og sammen med nestlederen finne alternative måter å skaffe pengemidler. 
Han sørger for alle søknader vedr. pengestøtte både fra det offentlige og idretten sentralt, og 
følger disse opp. Andre søknads ansvar: Bingo, lotteri osv. Økonomisjef leder arbeidet i 
økonomiutvalget. Han rapporterer direkte til leder. 
 
Sekretær: Skal skrive og effektuerer all korrespondanse i klubben. Overholde frister og 
sende søknader til offentlige myndigheter, for eksempel søknad hver vår om gymsalen på 
Ranvik. Hente og fordele post, sjekke evt. tidsfrister og gi prioritering vedrørende svar og 
lignende. Sende ut innbydelse og agenda til møter. Skrive referat fra alle møter, og distribuere 
dette til alle deltakere. Lede arbeidet (innhente rapporter, regnskap) med årsberetning, gjøre 
denne ferdig.( Layout). 
Sekretæren arkiverer korrespondanse., og har støtte funksjon til leder. Sekretær sitter i 
driftsutvalg. 
 
Rosjef: Rosjefen er klubbens sportslige leder. Han har hovedansvaret for at treningen blir 
gjennomført i henhold til klubbens målsetninger, og at klubbens sikkerhetsreglement følges 
opp av trenere og aktive. Rosjefen på ser også at de aktive roere har lisens i Norges 
Roforbund og er kjent med regattareglement og konkurranseregler. Han er hovedansvarlig for 
påmeldinger til regattaer og treningssamlinger, og for transport og overnatting i forbindelse 
med disse. Rosjefen har også det avgjørende ordet i forbindelse med tildeling av båter og 
oppsett av lag etter innstilling fra trenerne. Han skal også sørge for regler for det daglige 
vedlikehold av båtmaterialet og at både trenere og de aktive er gjort kjent med dette. Til sin 
hjelp har rosjefen et routvalg som består av hovedtrener, hjelpetrener, transportkoordinator, 
materialforvalter, og en representant for de aktive. Disse bør velges på årsmøtet. 
Rosjefen har ansvar for at det utarbeides et budsjett for den sportslige delen av klubbens 
virksomhet, og at dette budsjettet følges. Han disponerer en konto etter avtale med klubbens 
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økonomisjef og sørger for inn og utbetalinger i forbindelse med regattaer og samlinger. 
Rosjefen utarbeider forslag til målsetninger for ny sesong, og sørger for at det skrives rapport 
til årsberetning etter avsluttet sesong. Rosjefen sitter i driftsutvalg. Rosjefen rapporter direkte 
til leder. 
 
Anleggssjef: Leder anleggsutvalget. Ansvaret for alt vedlikehold internt og eksternt av 
klubbens bygningsmasse og brygger, både på Granholmen og Goksjø. Han har også ansvaret 
for miljøet rundt bygninger og anlegg. Innkaller til dugnader i forbindelse med ovennevnte. 
Utvalget har ansvar for hovedrenhold. Ukentlige rengjøringslister settes opp i samarbeid med 
routvalget. 
Anleggssjefen har ansvaret for all utleie og renhold i forbindelse med dette. Han sjekker også 
at alt av dekketøy og kjeler er tilstede, og supplerer dette etter behov. 
Lederen koordinerer arbeidet mellom de øvrige medlemmer av utvalget. 
Utvalget har også ansvaret for følgebåt m/motor. Anleggs sjef rapporterer til leder. 
Anleggs sjef sitter i driftsutvalg. 
 
Padleleder: Leder padlegruppa. Koordinerer alle aktiviteter i gruppa, og gruppas mål må 
være å fremme padleidrett og friluftsliv i sunne former. Padlegruppa vil være en selvstendig 
gruppe med eget styre og økonomi som de selv vil utvikle og råde over. Medlemmer av 
padlegruppa vil betale en kontingent, tilsvarende passiv kontingent hvert år til hovedlaget, 
som er Sandefjord Roklubb. Padlegruppa vil legge frem sitt regnskap til økonomisjef, i god 
tid før årsmøtet, for revisjon. Padlegruppa vil være under Sandefjord Roklubbs 
organisatoriske paraply. Padlegruppa er underlagt de til enhver tid gjeldene lover og regler i 
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Sandefjord Roklubb. Lederen 
sitter i Sandefjords Roklubbs styre. 
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SIKKERHETSREGLEMENT 

 

A. Norsk rosports grunnsyn på sikkerhet 
 

Roing skal være en trygg sport, preget av allsidig kroppsbruk, innsats i fellesskap og 
nærhet til naturen. Roerne sitter nær vannet i spinkle båter. Dette gjør oss spesielt utsatt 
for skader og drukning. Faren er størst ved lav temperatur og sterk vind. Vi er klar over 
dette og vurderer alltid risikoen ved hver enkelt rotur. 
 
Vi er sjøens ”myke trafikanter”. Derfor følger vi sjøens trafikkregler og viser hensyn 
overfor andre. 
 
Utriggede båter er ikke bygget for å tåle bølger, og det sportslige utbyttet forsvinner i høy 
sjø. Derfor foregår all utrigger-roing i skjermet farvann nær land. I innriggere vurderer vi 
alltid forholdene og egne ferdigheter før vi ror ut i mer utsatt farvann, og tar våre 
forholdsregler. 
 
Vi er selv ansvarlige for at båten er i forsvarlig stand under roturen. 
 

B. Sikkerhetsreglement 
 

1. Farvann 

 

a) Roklubbens daglige treningsområder er Granholmsundet mellom Storøya og 
Thorøya, om sommeren på Goksjø 

b) Ved rolige vindforhold kan man også ro innover til byen, eler over fjorden til 
Tangenbunkta. Vær spesielt oppmerksom når dere krysser fjorden, og at det kan 
blåse opp på hjemveien. 

c) All roing utover disse områdene kalles langtur (se punkt 6) 
 

2. Styringsregler 

 

a) I alle trange farvann skal båter holde seg på farvannets høyre side i fartsretningen 
(styrbord side). Dette gjelder også i hele Granholmsundet (banen). 

b) Robåter skal vike for næringstrafikk (fiskebåter, lastebåter, ferger) 
c) Hvis to båter med motsatt kurs møtes slik at det er fare for kollisjon, skal begge 

vike til høyre i fartsretningen (styrbord). Kontroller likevel om det er båter der. 
d) En robåt som innhenter en annen skal vike, fortrinnsvis til styrbord. 
e) Robåter skal ikke brukes etter mørkets frembrudd. 
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3. Materiell 

 

a) Den enkelte roer er selv ansvarlig for at båten er i sikkerhetsmessig stand.  
b) En robåt skal være bemannet med det antall roere den er konstruert for. Den må 

heller ikke overbelastes. 
4. Roere 

 

a) Enhver roer skal være svømmedyktig. Om nødvendig skal klubben gjennom 
praktisk prøve overbevise seg om dette. 

b) Før en roer kan benytte seg av båtene på egenhånd, skal klubben forsikre seg om at 
vedkommende har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for trygg ferdsel på 
varmet. Dette gjelder spesielt i singelsculler.  

c)  Enhver roer er ansvarlig for sin egen helse og sikkerhet under utøvelse av 
rosporten. 
 

5. Flyteutstyr 

 

a) Alle robåter skal som hovedregel medbringe flyteutstyr. Unntak fra dette er: 
• Organisert trening i større båter der minst halvparten av roerne er rutinerte 

utøvere (firer, dobbeltfirer, dobbeltsculler) og der værforhold og temperatur 
tillater det. 

• Bruk av singelsculler når utøveren er over 20 år, vedkommende ikke ror alene 
og når forholdene ellers tillater det (temperatur, vind) 

• Når båtene følges av en følgebåt. 
• I konkurranser og organiserte aktiviteter hvor sikkerheten dekkes av 

regattareglementet eller andre bestemmelser. 
 

6. Langtur 

 

a) Klubben skal fastsette egne regler for langtur 
b) Klubben skal fastsette særskilte krav til båter som er godkjent til langtursbruk 
c) Klubben skal stille særskilte krav til kunnskaper og ferdigheter for roere som tillates å 

ro langtur 
 

7. Vinterroing 

 

a) Roing skal normalt ikke finne sted om vinteren (15. oktober til 15. mars). Unntak fra 
dette kan gjøres dersom: 

• Roingen finner sted i større båter (firer/dobbeltfirer) der mannskapet består av 
rutinerte roere og der forholdene ellers tillater del (vær, vind, isforhold etc.). 

• Roingen begrenses til Granholmsundet og fram og tilbake til byen. 
• Roerne har hensiktsmessig bekledning (varme, vindtette klær, skihansker etc.) . 
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8. Opplæring 

 

a) Klubben bør med jevne mellomrom gjennomgå sikkerhetsreglementet og gi 
opplæring i riktig løfteteknikk og livreddende førstehjelp. 

 
9. Avsluttende bestemmelser 

 

a) Reglementet bør hele tiden være i overensstemmelse med retningslinjer gitt av 
Norges Roforbund. 

b) Endringer i reglementet bør kun foretas på klubbens årsmøte. 
c) Klubbens styre kan til enhver tid supplere dette reglementet med nødvendige 

forklaringer og fortolkninger 

 


