Lrkk Roing Årsmelding 2016
Der er pt notert 13 medlemmer under roing i klubbadmin, men tallet på aktive er nok ikke over 4
roere. Til gjengjeld er aktiviteten, antall km roet / antall turer fra klubben, blant de høyeste i
klubben. Klubben disponerer et bredt antall båter der tilfredsstiller alle nivå av utøvere. Det som
kunne være ønsket er en båt «nummer 2» slik at to lag/roere kan gå ut sammen og sparre mot
hverandre. 2016 sesongen har været som tidligere sesonger, i år med 3 nybegynnere som har fått
instruksjon og avansert til å kunne ro selvstendig. Peter Obel har tatt kursus i coastalroing med
fokus på sikkerhet.
Overordnet målsetting:
Klubben skal kunne gi gode muligheter for ny medlemmer som ønsker at lære å ro, eller kommer
med roerfaring utefra. Lrkk har ikke mål om å utvikle konkurranse roere men heller skape et bra
miljø for et opplæring og mosjons roing. Lrkk satser på aldersgruppen 15 til godt voksen.
Barneaktivitet er helt avhengig av ildsjeler (foreldre som tilrettelegger aktivitet for egne barn og
venner av disse) Dette er ikke noe i ser muligheter for pt.
Årets målsetting:
Fortsatt tilbud om ro- opplæring for interesserte og jevnlige treningspass på mosjons plan gjennom
hele sesongen.
Rigge åtter og lage en event der klubbens medlemmer får mulighet for å prøve denne aktivitet.
Dette skal ses som et «sosialt samlende» tiltak, og ikke et forsøk på å rekruttere. En utfordring for
medlemmene kunne være å sette bestetid på en fast distanse. En slags klubbrekord der kan utfordres
av ny konstellasjoner av medlemmer i Lrkk. Kalenderfestes til en søndag i vårsesong eller
umiddelbart etter sommerferien, gjerne i forbindelse med et spise-arrangement i klubben.
Handlingsplan:
Fastsette en fast ukentlig mosjons ro-dag der ikke kolliderer med andre faste aktiviteter i klubben.
Ro chef må finne 2-3 medhjelpere som kan bli med på å Åtter-event. Der må finnes en løsning på
oppbevaring av otter når den først er rigget.
Utstyrsønsker:
1 ny sculler i 24 fot klassen så at to roere kan sparre mot hverandre på like vilkår. 24 fot båten vi har
fra før er den som best dekker behovet til roerne i lrkk når nivå og rofarvann tas i betrakning. 3050.000,- (Har bare to år gl priser pr nå og dollaren har blitt dyr)
1 sett scullerårer i kortere lengde enn det klubben har pr nå, for coastalsculler og damer/juniorer.
6.000,Halvtak/oppbevaringsløsning for rigget otter ute. Vi bør gå for en interimistisk løsning i første
omgang, til vi ser at otter-prosjektet har god nok oppslutning.

