
Referat styremøte NTNUI Roing 

Dato: 12.11.12 

Tilstede:  
Øyvind 
Fredrik 
Olav 
Sven Ole 
Tobias 
Ingrid 
Elise 
 

Gamle saker: 
Gamle saker ble gjennomgått.  
 
Diverse Norges roforbund: 
Øyvind, Ole Johan og Ola drar på trenerforum. Øyvind drar på ledermøte.  

 

Diskuterte regning for trenerarbeidet til Seb. Mener det er uryddig å sende ut 

regning i ettertid uten å ha meldt ifra om det. Bør være mer klarhet i hva vi skal 

få tilbake. 

 

Diskuterte forslag om å selge truser og å betale medlemsavgift til NR. Mener 

sammenlikningene med andre idretter er gjort på feil premisser. De aller fleste 

betaler store egenandeler til klubbene som det er – roing er ikke en så billig 

idrett. Mener dette dreier seg om et sponsorproblem for NR, som de bør ordne 

opp i selv. De har et utmerket produkt å selge, og det skal ikke være nødvendig 

å pålegge klubber salg av truser.  

 

Universiaden: 
Vil følges opp etter trenerforum. Trenger klarhet i uttakskriterier. Vil foreslå å 

kjøpe fleksible sportsbilletter. Ønsker klarhet rundt bekledning på forhånd.  

 

Interne uttaks kriterier: 

En egen uttakskomite vil bli satt opp. Styret har følgene forslag som vil og må 

diskuteres videre.  

 

Universiade: 

Herrer: Med grunnlag i erfaring fra egen åtter i 2014. Gutter lettvekt: 6.40. 

Vektjustert for høyere vekter.  Alle må være i Trondhjem minst1-2 helger i april. 

+ de helgene i mai det ikke er regatta. Må møte på påskeleir, fra lørdag til 

onsdag. Krav om å ha rodd i to sesonger, ved mindre man er ekstraordinært 

talent.  



 

Jentene 4-: liknende uttak som for guttene.  

 

SM:  

Mål om 2 båter i hver klasse. Det blir vanskelig å få rettferdig uttak. Hvordan 

lage kriterier som får med de beste, og som folk forstår og aksepterer. Vurderer 

en kombinasjon av 2000 m tid og skjønn. Man må være villig til å 

trene. Herrene bør vurdere å følge samme modell som 2014 med 2 nye i topp-

herre åttern. Men hvem, og hvordan velge dem? Jentene må nok toppe laget på 

grunn av økt konkurranse.   

 

EM: 

 Trening i trondhjem august + september. Må vurdere om nye studenter som ror 

får lov til å være med. 

 

NM: 

Samme lag som i EM.  

 

Videre  mer spesifiserte uttakskriterier lages i januar og vil bli presentert på 

årsmøtet. Ingrid og Elise lager en kladd til jente-uttak innen jul. Fredrik og 

Øyvind sammen med Tobias lager en kladd til gutte-uttak innen jul.  

 

Dugnadssystem: 

Diskuterte dugnadssystem. Olav har et forslag som utvikles videre etter styrets 

diskusjon. Forslaget gikk i korte trekk ut på å løpedugnad, coxing, kjøring, etc. 

med reduserte egenandeler.  

 

Utenlandssamling 
Diskuterte lokasjon og hvem som bør delta. Mer informasjon vil komme. 

 

Elite-gruppen 
Foreslo å slå sammen økter hvor for å fylle opp øktene.  

 


