
Årsmøtet imponert over driften og aktiviteten i klubben 
 

Old Boys guttene fornekter seg ikke, og under årsmøtet til Stavanger Roklub fikk Svein 
Olav, Svein Åge og Olav utdelt Norges Roforbund sine distansemerker i henholdsvis gull 
og sølv av rosjef Svenn Erik Sandsmark. 
 

- Dere har jo rodd her mer eller mindre sammenhengende i 50 år. Minst. Imponerende. 
 

 
 

Torsdag 26. februar 2015 ble årsmøtet i Stavanger Roklub avholdt i klubbrommet med 29 
stemmeberettigede medlemmer tilstede. Vanlige årsmøte saker i henhold til NIFs 
retningslinjer, og god stemning over den økonomiske situasjonen og de lovende 
resultatene fra våre juniorer, Selv om klubben ikke nådde sin målsetting om NM medalje i 
2014, kunne årsmøtet glede seg over at Are fikk flere bronse medaljer internasjonalt i 
2014, blant annet under VM i Frankrike.  
 

- Vi ønsker at 2015 skal bli bedre, og vi har allerede startet godt med Håkon sin 
Norgesmestertittel i HJA under Concept NM nå i februar. Og vi håper selvfølgelig at Are og 
Kristoffer lykkes skikkelig i 2015. I år går vi for gull! Og vi håper også på flere medaljer 
under NM som for første gang på 21 år skal arrangeres lokalt her i Stavanger i september, 
sier rosjefen.  
 

Formannen Peter Sabel rettet en stor takk til alle de som står opp og jobber dugnad for 
Stavanger Roklub. Klubbens medlemmer har utført dugnadsarbeid i forbindelse med 
trening, aktiviteter, arrangementer, programblad, søndagskafe, regatta med mer. Ingen blir 
betalt, verken trenere, styre eller utøvere.  
 

I 2014 bikket klubben millionen på inntektssiden. Best ever! Disse inntektene er gjort mulig 
fordi noen få enkelte medlemmer har gjort en kjempeinnsats gjennom hele året for å skaffe 
inntekter, av positive foreldrene som stiller opp på søndagskafeen og av dugnadsinnsatsen 
til 12 - 15 personer som jobbet med fjorårets regatta i mange måneder før selve regattaen 
og de rundt 60 funksjonærene som var med under hele regatta helgen. 
- Men det er svært dyrt å drifte eget klubbhus, og tilskuddene vi får dekker knapt forsikring 
og kommunale avgifter, så dette store dugnadsarbeid er av helt uvurderlig betydning for 
driften av klubben, sier kasserer Jostein Opsal.   
 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig valgt. Og her er det nye styret 2015: 
 

Formann:    Peter Sabel   (Gjenvalg) 
Sekretær/Vise formann:  Ellen Sæbbø Undset (Gjenvalg)  
Kasserer:    Christian Bull   (Ny) 
Rosjef:    Svenn Erik Sandsmark  (Gjenvalg)  
Hussjef:    Jarle Aamodt   (Ny) 
Materialforvalter:   Øyvind Skogen  (Gjenvalg)  
Styremedlem:   Erik Vengnes  (Ny) 
Varamedlem:   Hanne Kruse Rasmussen (Ny) 
Varamedlem:   Olav Nessa    (Gjenvalg) 
 
 

Ut av styret fra 2014 går kasserer Jostein Opsal, hus sjef Jan Kåre Pedersen og 
styremedlem Odd Geir Aarrestad. Onno Bruin trer ut av hus komiteen. 


