
NTNUI Roing. Referat fra styremøte 25.04.2017. Idrettsbygget Gløshaugen. 

Tilstede: Ivar Oftedal, Sondre Utkilen, Joanna Lang, Edvard Foss, Ingeborg Onstein, Torjus Trømborg, 

Espen Lunden 

1. Referat fra forrige gang 

a. Sendt mail til sit og spurt om de kan kjøpe våre 

b. EM – foreløpig har 11 meldt seg på 

i. Klarer helt fint å stille båt – sannsynligvis 

ii. UK har kontroll 

c. Leie båt på EUSA/kjøre til EUSA? 

i. Torjus tviler på at båtreparasjon er mulig på EUSA, langt borte og ubetydelig 

regatta for båtprodusentene 

ii. Tar senere, ved påmelding 

d. Leie båt på SM 

i. Låner? Betaler ikke penger? 

ii. Espen lurer på når vi bør spørre om lån av båt? 

iii. Tar det i Bergen 

e. Promo-film SM 

i. Mandag 1. mai mens vi ror i Tranen 

f. Genser til Styret 

i. Har ikke skjedd noe mer siden sist 

ii. Bruberg leter etter en vektorisert fil av logoen 

g. SM – Elise Sandsmark 

i. Har vært litt uklare meldinger rundt hennes deltakelse ifm bestilling av 

flybillett 

1. Hvem skal betale hva? 

ii. Joanna følger opp 

h. Erfaringsskriv fra Horten 

i. Espen har ikke tid til å bruke tid på det akkurat nå 

ii. Folk i nåværende styre vil også være tilstede neste år 

2. Referat forrige styremøte 

a. Ligger på Drive 

3. SM 2017 

a. Transportplan må settes opp 

b. Dagsplan/treningsplan må settes opp i forhold til hvem som kommer når osv. 

c. Treningsplan i Bergen – i utgangspunktet 1 økt per båt 

i. I fjor kunne man ikke trene før 1200 – ta utgangspunkt i det nå også 

ii. Dagsplan: Espen tar over ansvaret på det og sjekker når vi KAN trene, Sondre 

setter deretter opp når vi SKAL trene.  

iii. Pakkeliste: Joanna fikser 

iv. Utstyr: i utgangspunktet skal alt være likt: strømper, hodeplagg, unisuit, 

longsleeve. Har man ikke det som MÅ has må dette sies fra om 

v. Joanna medbringer sponsoreffekter 

d. Rom er ordnet, betales ved utsjekk 

i. Sannsynligvis ikke mulig å få faktura 

e. Presentasjonene av deltakere har vært bra så langt 

f. Man har ikke søkt om reisestøtte til SM fra NSI, Joanna fikser 

4. Førstehjelpskurs 



a. 9. mai 1700-2000 

b. Alle som har planer om å bli A-roere må stille 

c. SPØR: Hvor mange er det plass til? Pris? Når alt er klart, send ut mail, deretter 

facebook 

5. Fjellseterløpet 

a. Ivar styrer med Tor Borgan 

6. Halltid 2017/2018 

a. Tirsdag bra, torsdag bra, lørdag bra, søndag er varierende 

b. Bør kunne fortsette med samme tidspunkt neste år 

c. Vi svarer at vi ønsker samme tidspunkt 

7. Forsommerkapproing 

a. Helgen etter SM 

b. Ormsund RK arrangerer 

c. Droppes, altfor travelt 

8. Ny henger 

a. Hvis vi skal kjøpe, hvordan skal den hentes? Hvor skal den oppbevares? 

b. Kan den stå i Drammen til over sommeren? 

c. Vi ønsker fortsatt å kjøpe den 

d. Kan den stå ved JV? Elvegata? 

e. XXX følger opp og undersøker om den kan lagres et sted i/rundt Trondheim 

9. Reservemateriell 

a. Håndtak 

i. Edvard bestiller nye gummihåndtak 

ii. Bør levere tilbake staget vi har lånt av TR når vi får inn de nye 

b. Concept2-Norge kan sende oss gummihåndtak (inner og ytter), mottas på mandagen 

før SM. Bestilles 6 inner og ytter-håndtak 

10. SIXT rabatt 

a. Vi fikk rabatt på billeie fra SIXT 

11. Innkjøp av båt 

a. Sondre har sendt mail til Ro-Norge og forhørt seg om firer 

i. Ingen i Norge har noe til salgs 

ii. Det er blitt anbefalt å forhøre seg i Danmark 

b. Ingeborg har mottatt tips om at man kan kjøpe båt på WC-regattaer ettersom noen 

land kjøper båt kun for slike regattaer og selger dem igjen etterpå 

i. Dette kan tas gjennom Petter som har mange kontakter i Ro-Norge 

c. Sondre poengterer at det kan være lurt å også ha en filippi 4-/4x for man kan da 

trikse og mikse litt med evnt behov for utstyr mellom våre tre filippier 

12. Lån til kjøp av båt 

a. HS-kontakten sier hun jobber med en låneavtale for øyeblikket 

b. Skal vi jobbe aktivt for å skaffe en sponsor som kan sponse en del av båten? 

c. Vi har ca. 70 000,- satt av på konti til båtkjøp akkurat nå 

d. Vi trenger mange gode argumenter for et nytt båtkjøp 

e. Fordelaktig å få skrevet en søknad så fort som mulig 

f. Søknad om midler fra SiT og Trondheim Kraft ble avslått 

13. Klubbadmin 

a. Espen fikser 

14. Lisenser 

a. De som ikke skal konkurrere i norske regattaer trenger ikke kjøpes lisens for 



b. Lisenser fornyes eventuelt før regattaer 

15. Foredrag med Fredrik Bekken(sølv-medaljør i Sydney-OL M2x) 

a. Hvis vi spanderer flybillett til Trondheim, er han tilgjengelig til å komme opp og holde 

et foredrag hvor han snakker om fysioterapi/trening/hva som kreves 

b. Vi har ikke mulighet til å betale han honorar, men kan betale billett og slikt 

c. Vi utsetter dette inntil videre, men prøver å holde koken 

16. 17. mai 

a. Johannes har stilt crib til disposisjon 

b. Supergruppa tar frokosten 

c. 17. mai-roing 

i. Morgenroing på JV? 

d. Hvem skal bære årer tilbake til Elvegata? 

17. Spons Redbull 

a. Aktuelt til Studentmesterskapet på romaskin ’18? 

18. Spons WS 

a. Kan tidligere medlemmer i NTNUI Roing høre med sine nåværende arbeidsgivere og 

se om de kan sponse oss? 

b. Søndag 14. mai 1700 med påfølgende trening 1930? 

c. Identifisere hvem som kan være hovedsponsor og hvem som kan sponse enkelt-

eventer? 

d. De som har noe konkret å komme med kan komme 

e. Mail sendes ut etter SM 

19. Flybillett Anders Liland fra SM 

a. Skal ikke fly tilbake på søndag 

i. Flyr tilbake på tirsdag 

20. Reiseregning Max 

a. Når vi knakk staget, så kjørte Max opp til JV for å hente nytt stag 

b. Han kjørte også hengeren opp dit 

c. Han må fylle ut reiseregning 

i. Espen gjør dette for Max 

21. Skylder vi orientering penger? 

a. Pga. strømper de mener vi ikke har betalt for 

b. De mener at vi skylder de 4170 kroner 

c. Vi har betalt èn for 26 stk i desember 

i. Dette er for 30 resterende man ikke skal ha betalt for 

d. Etterslep fra forrige materialansvarlig 

e. Mail om dette videresendes til Edvard for oppklaring 

22. Straffesystem 5x5 

a. Utsettes til en annen gang 

23. Neste styremøte? 

a. 0800-1000, tirsdag 02. mai på i-bygget. 


