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Hilsen til NSR til 125-årsjubileet 
 
 
Oslo Rokrets ønsker med dette å sende en hilsen til NSR til 125-årsjubileet.  
 
Som leder i Oslo Rokrets hadde jeg naturlig nok ønsket å være til stede på denne store dag for en av kretsens 
viktigste og største klubber. Jeg beklager at jeg ikke hadde anledning til å være med på festen. Både som 
Kretsens leder og som roer og CR-medlem har jeg mange, svært mange, gode erfaringer og minner der NSR og 
NSRs medlemmer står sentralt, både som konkurrenter, gode venner og ikke minst bidragsytere til romiljøet i 
Oslo, nasjonalt og internasjonalt. Selvfølgelig er det leit år etter år og tape for NSR i åtter, men flott å se 
hvordan NSR har holdt åtterroingen i hevd og vunnet i så mange år. 
 
Men dette er ment som en hilsen fra Oslo Rokrets. NSR i alle år vært en viktig klubb i Oslo Rokrets på 
regattabanen og som bidragsyter i Kretsens arbeid på alle nivåer. NSR som klubb, og NSRs medlemmer har i 
alle år vært sentrale i det sosiale miljøet i Oslos romiljø og som bidragsytere i Kretsens arbeid, ikke minst også 
som styremedlemmer i den tid undertegnede har vært leder i Kretsen. 
 
Det er mange eksempler på godt og viktig arbeid, men jeg har lyst å fremheve et fra den senere tid. Oslo 
Rokrets feiret 100-årsjubileum i 2017. Kretsen hadde i jubileumsåret en rekke arrangementer. Et av de viktigste, 
og kanskje mest vellykkede, var jubileumsturen i Oslofjorden med deltakere fra hele verden. Dette 
arrangementet ble i stor grad planlagt og gjennomført av NSRs medlemmer. Jens Kolberg tok initiativet og 
gjennomførte det meste av planleggingen, og etter hans tragiske bortgang midt i dette arbeidet, overtok 
Marianne Lundh prosjektet med stor entusiasme med hjelp fra mange andre fra NSR og også fra andre klubber i 
Kretsen. Dette bare som ett eksempel. Mange flere kunne nevnes. 
 
Oslo Rokrets gratulerer NSR med dagen og de første 125 år og ønsker lykke til med de neste 125 og videre. 
Oslo Rokrets benytter anledningen til å gi klubben en gave på kr 5000.- som vil bli overført til NSRs konto. 
 

GRATULERER MED DAGEN! 
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