Stiftet 07.11.1932

Til Alvøen Lokalforening

Alvøen roklubb er 85 år 07.11.2017
De fleste i nærområdet har sikkert i en eller annen sammenheng hatt kontakt med roklubben i sin
oppvekst.
Det har vært 85 år med store begivenheter, opp og nedturer både sportslig og aktivitetsmessig.
Alvøen Roklubb har hatt norgesmestre, og deltatt på internasjonale mesterskap.
Status pr. i dag er at vi har en aktiv roer, lite sportslig aktivitet, og stort vedlikeholdsetterslep på nøst
og klubbhus.
Det er nå et nytt styre for klubben som vil jobbe med å få kontroll på vedlikeholdsetterslepet, og på
sikt jobbe sportslig med rekrutering og ro-aktivitet for alle generasjoner, men med hovedfokus på
barn og unge.
Målet for styret er at Alvøen roklubb skal bli et attraktiv alternativt aktivitetstilbud for bar barn og
unge i nærområdet.
Alvøen roklubb har i dag bom inn til området, som er satt opp for å begrense unødvendig trafikk inn
til området. Vi har mange ganger erfart at personer kjører inn på området og tømmer boss, og vi har
brukt mye tid og penger på å ordne opp i dette. Bommen forhindrer ikke fri ferdsel til området, eller
er en begrensning for allemannsretten.
Alvøen roklubb mener det derfor er viktig holde bommen låst.
Ved flytebryggene til roklubben ble i sin tid bygget en «bakke» ut i sjøen. Denne var ment som en
tilkomst til sjø for rullestolbrukere. Roklubben fikk tilskudd fra kommunen til å bygge denne bakken.
I dag blir denne «bakken» mest brukt til å ta ut og inn fritidsbåter, samt at roklubben bruker den til
sin aktivitet.
Området blir i dag også brukt av en lokal seil-klubb, og Bergen Duathlonklubb.
Det er i dag få steder det er mulig å ta ut og inn fritidsbåter, så Alvøen roklubb er positiv til at dette
kan gjøres i Roklubben, men vi ønsker å ha kontroll. Vi oppfordrer personer som ønsker å bruke

område til å ta ut båtene, å betale støttemedlemskap til klubben kr. 150 pr. år, alternativt kr. 300 for
ikke støttemedlemmer. Båter som skal tas inn og ut må tilpasses aktivitetene i roklubben.
Tilgang til nøkkel til bommen må vi finne en praktisk løsning på. Et alternativ kan være at
lokalforeningen har en nøkkel. Et annet alternativ kan være et oppslag med et telefonnummer.
Alvøen roklubb ønsker å være en «samarbeidspartner» i Alvøen samfunnet

Kontonummer til klubben er: 52581024681
Kontaktperson er Leder Ole Bjørn Sandahl, 97020258
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