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Styrets årsberetning
Styremedlemmer i Sandefjord Roklubb var dette året:
Asbjørn Lavoll
Erling Odden
Christopher Gallaher
Christian Røsjordet
Terje Christensen
Sverre Caspersen
Erik Caspersen
Arild Thon
Odd Næss Andersen
Rikke Holtan/Pål Pedersen
Heidi Lindstrøm

Formann
Nestformann
Rosjef
Økonomiansvarlig
Sekretær
Anleggssjef
Ass. anleggssjef
Materialforvalter
Fra padlegruppa
1. vara/styremedlem
2. vara/styremedlem

Klubben har 186 medlemmer, 83 av disse er med i padlegruppa.
Styret har hatt 6 møter i 2011.
Årsmøtet for 2011 ble avholdt 17/2 2011 på Granholmen, med 23 medlemmer tilstede.
Mye styrearbeid har vært rettet mot å arrangere Foldenfjordens regatta i
Granholmsundet. Værgudene var såpass på ¨vår” side at vi fikk til to fine regattadager 3.
og 4. september. Tilbakemeldingene fra dommere og deltagere var gode, og
dugnadsinnsatsen ga et bra bidrag til klubbkassa.
Også dette året har vi hatt en stabil og aktiv mastersgruppe på ca. 12 roere. Blant
seniorene var det en større gruppe (8 stk.) som var aktive fram mot NM, og resultatene
der ble også de beste på mange år. I jr. B klassen har vi hatt 7 aktive denne sesongen,
mens vi ikke har hatt regattaroere i de yngste klassene.
Vi har hatt mange ungdommer innom for opplæring i kortere eller lengre tid, men
utover høsten har de fleste blitt borte. Dette er et mønster som vi har sett i lang tid, og
viser vel at vi må regne med mye innsats i rekrutteringsarbeidet for hver ungdom som
etablerer seg som konkurranseroer.
Klubbens økonomi er for tiden god. Vi har også i år kjøpt nytt materiell, og dessuten
kunnet renovere en del eldre utstyr med profesjonell hjelp.
Tradisjonelle tilstelninger denne sesongen har vært: sesongåpning på Granholmen 1.
mai, deltagelse i borgertoget 17. mai, Vestfold Cup på Goksjø 13. juni og et noe avkortet
klubbmesterskap (pga. vind) 22. oktober.
I påsken hadde vi treningssamling sammen med Tønsberg roklubb på Granholmen, og i
pinsen en tilsvarende på Goksjø.
Det har ikke vært personskader eller større skader på materiell i klubben denne
sesongen.
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Rosjefens beretning for sesongen 2011
I sesongen 2011 har klubben hatt følgende aktive roere:
Seniorene har vært spredt rundt i Norge, men med Markus Christensen som stødig
samlingspunkt. I tillegg har Mads Odden, Mads Olsen og Kris Cato Tohn trent jevnlig på
Granholmen. Øyvind Lavoll studerer i Bergen.
Vi hadde en stor gruppe Junior B-gutter: Ulrik H. Pedersen, Kjetil Viksand, Joachim
Hansen,Sander Aakerholt, Sander Mathiassen, Erling Øien, Truls Wiik.
Jenter: Johanne Lavoll og Hanna Mathisen.
Vintertreningen ble gjennomført bra. Vi er så heldige at vi har 5 voksne trenere som kan
dele påoppgavene. Det har gått fint å dele på oppgavene.






Innendørs NM i Horten. Kris Cato vant klassen senior19-21.år. Joachim kom på
10 plass i H jr. B
Påskesamling på Granholmen.
Høydepunkter i sesongen: NM gikk på Voss i 2011. Den beste prestasjonen var
nok sølv i H senior 4x, foran Christiania og Ormsund. I båten satt Kris Cato, Mads
Odden, Øyvind og Markus.
I H senior 2x fikk Øvvind og Kris Cato 3 plass og Markus og Mads kom på 6 plass i
finalen. I tillegg deltok vi lettvekts 2x og åtter. En solid innstas i senior NM!
Det neste høydepunktet var vår to deltagere i U-23 VM i Amsterdam, Kris Cato i H
4x og Øyvindi H lettvekt 2-. KCs lag kom på 8 plass. Nivået i U-23 klassene var
betydelig høyere enn tidligere år, så en annenplass i B-finalen er meget bra som
første års senior.
Nordisk i Sorø. Kris Cato ble nordisk mester i H 2x, sammen med Peter Banfi,
Fredrikstad. Øyvind vant Scandinavian open i H sen lettvekt 2-, sammen med
Hallvard Bjørkelund, Bergens.
Nivået i jr. B klassen var høyt, men vår gutter fikk i alle fall mange løp.

Vi arrangerte regatta i Granholmsundet. For første gang på mange år gikk det løp over
hele strekket på 2000m.
Det ble tidlig lagt ned mye arbeid i å få til en senioråtter, som skulle delta i noen utvalgte
regattaer, inkl NM. Det viste seg at en del av deltagerne ikke fikk tid til så mye trening
som planlagt, men båten deltok i NM på Voss.
Beste klubb i Vestfold Cup, for 3. året på rad.
Veteranene hadde en meget vellykket tur til Moseldalen og regatta i Bernkastel. Åtteren
har gradvis blitt bedre, så deltagerne var fornøyd både med turen og det sportslige
resultat.
Tidligere på sommeren utmerket Arvid Lie seg ved å delta i VM for brannfolk, i 2000m
roergometer, i New York.
Kraftsenteret. Roforbundet har omorganisert arbeidet med junior- og u-23 roerne. Mye
av oppfølningen av disse roerne skal skje i det lokale Kraftsenter. Norge er oppdelt i 4
kraftsentere, Oslo, Østfold, Vestfold og Vestlandet
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Målsettingen er at hvert kraftsenter skal engasjere en trener, som skal ta seg av de beste
juniorene og u-23 roerne. Vestfold har engasjert Janis Gailis som holder til i
Kristiansand. Han har trent 4x/2x som Kris Cato Tohn har vært en del av. Det er
krevende å måtte reise til Kristiansand for å delta på fellestrening med trener, men Kris
Cato er meget fornøyd med dette opplegget.
Øyvind deltok på lettvektsåtteren som gikk i Oslo Kraftsenters regi. Et stykke ut i
sesongen ble båten oppløst. Øyvind rodde fra da av lettvekts 2- sammen med Hallvard
Bjørkelund fra Bergen, i Bergens Kraftsenters ledelse. Det samarbeidet vil antagelig
fortsett i kommende sesong.
Etableringen av Kraftsenteret har medført mange felles arrangementer. Vi hadde
skisamling på Vindfjelltunet, i februar. I juni, før Sorø, arrangerte Sandefjord rosamling
på Goksjø. Klubbene i Vestfold samarbeidet om tur til Sorø.
Det er krevende å koordinere så mange roere og klubber.
Tønsberg, den 1. februar 2012
Christopher Gallaher
rosjef

