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Referat fra NSR Høstmøte 2020 
Torsdag 15. oktober 

 
 
  

 

1 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

Styreleder ønsket velkommen. Dessverre var det vanskeligheter med å gjennomføre møtet 

på Teams og Zoom. 

25 pluss styret møtte i klubbens lokaler. 

 

2 

Styreleder Halvor Bergan ble valgt som møteleder. 

 

Inger Schjoldager påtok seg å skrive referat. Marianne Lundh og Kristian Skjønberg 

Christensen ble valgt til å undertegne referat.  
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Styrets orientering ved Styreleder Halvor Bergan: 

 

Generell status: Klubbens økonomi er god tross store utfordringer i forhold til covid-19. 

Tap av inntekter, men heldigvis har det kommet inn midler fra annet hold. Planlagte innkjøp 

av båter ble gjennomført, og bestillinger for 2021 er gjort. Finansiering av ny åtter er på 

plass. 

Covid-19: Mange avlysninger gjennom sesongen. Smittehensyn i forhold til roskole og 

trening. Flere avlyste regattaer, men Årungregattaen ble gjennomført. 

Nytt medlemssystem Spond: Vil fungere som klubbens kommunikasjonskanal. Fantastisk 

nytt verktøy. Mer detaljert informasjon om Spond skal gå ut til alle medlemmer. 

Ytre peisestue/klubbrom: Rommet er blitt pusset opp og vil være et klubbrom for sosialt 

samvær, rekreasjon og samvær. Dette er et stort pluss for de som oppholder seg til daglig på 

klubben.  På lengre sikt ser styret for seg en sambruk med Sult for å øke leieinntektene. 

Klubbens eiendommer: Nestleder Kari Gjetrang orienterte om status og planer. Klubben 

har unike eiendommer. Det arbeides med å gjennomgå og fornye avtaler og øke husleie. 

Styret vil se på muligheter for at Solodden pusses opp og oppgraderes. Huset vil være 100 år 

i 2024, målet er at bygningene skal være oppusset og oppgradert til jubileet. Styret håper 

dette vil øke aktiviteten og bruksområdene for klubbens medlemmer. 

Roing på Bogstad: Fortsatt ingen konkrete avklaringer i saken, men det arbeides med en 

løsning.  
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Routvalgets orientering ved rosjef Caspar Wohlfahrt: 

 

Utfordrende sesong: På grunn av pandemien har det vært krevende å opprettholde et 

treningstilbud. Meget vellykket rokurs i sommer. Målet er å utvikle dette videre for 

kommende sesonger. 

Crown Virtual Rowing club, Sommermoro, OL og NM: OL ble utsatt. NM ble 

gjennomført med høy deltagelse fra NSR. Nye og vellykkete arrangementer er kommet til. 

Mål for 2021: Målet er å vinne Emil Mørchs pokal i NM. Ha deltagere av begge kjønn med 

i alle de store regattaene nasjonalt og internasjonalt.  
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Masteroppmann – Kristian Schønberg Christensen: 

 

Grunnet situasjonen har mange planer gått i vasken. Alle regattaer ble avlyst.  Trening i 

Frognerkilen er gjennomført. 
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Tur og mosjon, ved Natasza P. Sandbu: 

 

Instruksjonskurs, Ramberg 8ern og 60+: Smittevern har vært utfordrende. Høy aktivitet 

og tilbud hele sommeren. Roskole for voksne gjennomført med drøyt 10 deltakere. 
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Valg: 

 

Valgkomiteens innstilling ble lest av Jacob Nordan:  

Rosjef:   Caspar Wohlfahrt  - to år (gjenvalg) 

Viserosjef:   Sverke Lorgen  - to år (gjenvalg)  

Viserosjef:  Sverre Løken   - to år (gjenvalg))  

Mosjonssjef:   Halvdan Nicolaysen - to år (ny)  

Masteroppmann:  Kristian S Christensen- ett år (gjenvalg))  

Instruksjonssjef:  Eduardo Rais   - ett år (gjenvalg)  

   

Alle ble valgt inn med enstemmig akklamasjon. 
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Eventuelt: 

 

• Halvor Bergan takket Natasza P. Sandbu for 4 år i styret. 

• Gunnar Clifford påpeker at rosjef og viserosjef burde velges annethvert år for å 

opprettholde kontinuitet. 

• Per Bønsnes orienterte om at det er frafall i U23-gruppen. Viktig å sørge for tilbud og 

oppfølging. 

• Kari Gjetrang ønsket å minne om at Sult gir rabatt til klubbens medlemmer på catering 

og arrangementer. 

 

 
 

Etter gjennomført valg består styret i NSR nå av: 

 

 Leder Halvor Bergan 

 Nestleder Kari Gjetrang 

 Nestleder Nito Simonsen 

 Rosjef Caspar Wohlfahrt 

 Tur-og mosjonssjef Halvdan Nicolaysen 

 Materiellsjef Per M. Klausen 

 Informasjonssjef Inger Schjoldager 

 Klubbsjef Vacant 
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________________________ 

 
Referent  Inger Schjoldager 

 

 

_______________________ ______________________ ________________________ 

 

Halvor Bergan  Marianne Lundh  Kristian S. Christensen 
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