
Referat 22.08.2017 

EUC  
Noen har ikke betalt egenandel – Ingeborg har kontroll.  

- Hovedgrunn for økt egenandel, kryssing av grensen med leiebil.  

- Kvitteringer av leiebil osv.  

Reise en dag senere, litt med arbeid pga stor del av styre kom en dag senere.  

NM  
Fornøyd med hele helgen, resultatmessig meget bra. Spesielt Damer 2.  

Et litt spesielt NM, mtp i sammenheng med sommerferien. Det ordnet seg med overnatting, og ble 

en bra uke med trening før.  

Båtleie fra Drammen fungerte bra, litt kjipt å måtte rigge båten opp igjen Drammen.  

Egenandel: 85% påmeldingsavgiften – kommer utgift i ettertid 

Lisenser: Sondre + Joanna + Edvard betalte.  

Båtreparasjon 
Under NM – Sleide + ror – Ingeborg søker om ekstra midler på HS (pga under konkurranse)  

Kjøpe sko – Edvard  

Idrettskavalkade 
23.08.2017 – 09:00-14:30 

Ta med tilhenger + Stutte og 2 romaskiner. Sende ut flyers, plenen bak hovedbygget.  

FOKUS: Ta inn nye medlemmer + nybegynnerkurset  

Nybegynnerkurs 
Torjus – ansvar.  

2 bolker – likt opplegg som i fjor.  

Fokus: Viktig å gi ut god informasjon før de setter seg ut i båten.  

- Hva er catch, avslutning, hvordan ta et tak, osv.  

Informasjonmøte – Joanna og Torjus 
 

Regattaer i høst 

Tunevannet  
Madeleine + Petter: Mix 500m  

Horten regattaen – 23-24. September  

Prøve å stille i flest mulig klasser.  

Sondre fikser påmelding 



Danmark:  
Ser på dette senere.  

Båtkjøp 
Ville ha småendringer på søknad.  

Ingeborg pushe HS.  

Ekstrabevilginger - Sponsormidler 

Søke hovedsponsor  
- Alle.  

Søke rektorspott  
- Nye årer?  

Søke Statskraft  
 

Teambuilding 
- Pakkepris, markedsføre?  

- Joanna 

Felleskjøpet  
- Espen kjører innom 23.08.2017 

Prosjekt båthus – Startet 2012 
Prioriteringsliste fra Trondheim…krets.  

Ute med Ladehammeren.  

Espen følger opp.  

Nye treningstider  
17:05 – 18:30 - Tirsdag, Starte tidlig nok. Starte 17:10 tidlig nok.  

Sondre kommuniserer ut.   

20:00-22:00 – Søndager 

Ellers som før.  

Bakkeintervall blir som før, men IKKE mosjonsøkt.  

Komiteer 
Nærme jul – Nytt styre.  

Infoansvarlig  PR ansvarlig? 

To nye komiteer:  

PR-komitee + PR leder (3+1)  

Utstyrskomitee + PR leder  

Sponsorkomitee?  



Video 
Drone Erik – På Jonsvatnet 

Skal filme oss – Espen snakker om dette.  

Oppkjøring 2018  
Kraftgruppe –  

Hvordan skal dette løses?  

Arrangere på nettsiden?  

Kjøreregler, ingen garantier å bli med.  

Facebook gruppe?  

 

Ansvar:  

Espen:  
- Følge opp Båthusprosjektet  

Ingeborg:  
- Kontroll egenandel EUC  

- Søke mindre fra HS – NM, Sleide + ror 

Torjus:  
- Hovedrammen rundt kurset (nybegynnerkurs), gi ut underansvar 

- Informasjonsmøte  

Ivar:  
- Dugnadsliste for nybegynnerkurs  

- Dugnadsliste 5x5 – Roing  

Sondre:  
- Påmeldingsskjema – Snakk med Torjus – Forms.  

- Påmelding til Hortensamling 

- Kommunisere treningstider  

- Påmelding 5x5 Søndag 

- Melde ut alle av den harde kjerne.  

Joanna 
- Informasjonsmøte  

- Søke rektorspott  

- Søke Statskraft  

Edvard:  
- Antibac for romaskin  

- Kjøpe sko til båten?   

 

 


