Regattautvalgets beretning 2020
Vestfold Cup
Årets Vestfold Cup ble arrangert av Routvalget. Det vises til Rosjefens beretning for dette.
Drammen River Cup Regatta 2020
Drammen River Cup Regatta skulle i 2020 ha vært avholdt lørdag 22. august. Arrangementet skulle
komme inn som en del av Elvefestivalens 25‐års jubileum i 2020. Pga økende smitte av COVID‐19 i
store deler av Østlandet i denne tidsperioden, ble det tatt en beslutning i regattakomiteen den 19.
august om å avlyse. Dette av hensyn til utøvere som hadde andre større oppgaver foran seg (U19‐ og
U23‐EM, EM, samt NM), og også til vårt eget personell som skulle være med å arrangere.
Avlysningen kom sent, og arrangementet var allerede godt planlagt og vi var klare til å gjennomføre.
10 møter har blitt avholdt i regattakomiteen, i tillegg til flere møter med Byen vår Drammen. Det var
lagt ned et betydelig antall timer med planlegging og tilrettelegging. Ekstra brygger var lagt ut, nye
banestrekk var gjort klart, mat var bestilt osv. Alt var lagt til rette for et flott arrangement.
Nærmere 90 lag var påmeldt ved tidspunkt for avlysning. Dette inkluderte også forbundets OL‐
gruppe.
Det har vært noen utgifter i forkant av avlysningen. Viken Fylke har gjort et vedtak hvor de tildeler
Drammen Roklubb midler til å dekke opp for en del av utgiftene våre (inntil 50%, maks kr 44’000,‐).
Det er ført et regnskap som viser utgifter på 49’017,‐. Dette inkluderer 20’000,‐ i utgifter til dugnad
som kommer klubben til gode. Vi fakturer fylket med 24’509,‐. Dermed skal underskuddet være
4’508,‐. I tillegg har styret søkt om støtte for tapte inntekter gjennom Norges Idrettsforbund. Dette
gjør at avlyst arrangement ikke skal påføre klubben en unødvendig økonomisk belastning, men
forhåpentligvis gi oss et overskudd. Viser til kassereres redegjørelse for dette til høstmøtet.
Utvalget har hatt et godt samarbeid med Byen vår Drammen. Kommune‐ /smittevernoverlegen i
Drammen Kommune har vært en viktig kontakt for oss underveis. I tillegg har vi hatt en god dialog
med Norges Roforbund, politi, havnevesen, lokale båtforeninger osv.
Det er i komiteen besluttet å søke om å arrangere regattaen 21. aug 2021 i forbindelse med
Elvefestivalens forsinkede 25‐års jubileum.
Regattautvalget ønsker å takke alle som har bidratt til planlegging og «gjennomføring» av Drammen
River Cup Regatta 2020.

Drammen 7. oktober 2020.
Espen Bergeli
Leder av regattautvalget

