Åhus Roddklubb
Verksamhetsberättelse
ÅRSBERÄTTELSE 2007
Styrelsen får Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2007-01-01 - 2007-12-31.
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MÖTEN
Åhus Roddklubb har haft ett årsmöte och 11 protokollförda ordinarie styrelsemöten.

MEDLEMSANTAL
Hedersmedlemmar

Medlemmar

Lennart Nordblad, tillika Hedersordförande
Bertil Håkanson, tillika Hedersordförande
Gunnar Håkanson
Sven Henningsson
Klas Nilsson
3 ständiga, 36 aktiva, 4 passiva och 7 stödmedlemmar, totalt 55
medlemmar.
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EKONOMI
Beträffande Åhus Roddklubbs ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen och till
revisorernas berättelse.

VINTERTRÄNING
Styrkegymnastik bedrevs under Rickard Håkansons ledning på måndagar och innebandy
under Erik Olssons ledning på onsdagar. Dessutom har det varit konditionsträning med utgång
från klubben på tisdagar och torsdagar med Martin Block som ledare.
Höstens träningar har varit relativt välbesökta, dock har det varit färre föräldrar med den här
perioden än tidigare. Framförallt är det glädjande att se att vi verkar ha fått in ett par nya
roddare mitt i vintersäsongen!

ARBETSHELGER PÅ HJELMSJÖN
Klubben har under året lagt ner mycket jobb på att förbättra anläggningen i Örkelljunga.
Förutom det ständiga arbetet med att få banan så bra som möjligt har vi bl a med Håkan
Wennerhags hjälp satt upp en nygammal bom på vägen ut till det nya måltornet och även satt
upp stolpar så att vi kan spärra av infarten till klubbhuset. Särskilt välbemannad var årets sista
arbetsdag då stora delar av klubben åkte upp för att göra det avslutande arbetet inför vintern.
Att tvätta bojar är inte det roligaste man kan tänka sig att göra en lördag, men såväl
styrelsemedlemmar som föräldrar och roddare ställde upp. I och med detta gick det hela
väldigt fort. Niklas och Henrik var uppe två söndagar tillsammans med Bertil Håkanson och
transporterade startbryggan till viken utanför båtplatsen.

RODDSKOLA
Roddskolan genomfördes även i år med Christopher Hansson och Filip Johansson som ledare.
Rekryteringen gjordes genom roddskolebroschyren som delades ut till samtliga elever i åk 35. Tyvärr fick vi inte möjlighet att i år besöka skolorna och det visade sig ha en stor betydelse
för antalet deltagare på roddskolan. Av de elever som genomförde roddskolan valde flertalet
att fortsätta ro även efter roddskolan. Dessa tävlade också på hamnregattan med goda resultat.
Inför nästa år kommer vi att testa en ny form av rekrytering till roddskolan i samband med
skolrodden som kommer att genomföras i början av 2008. Även när det gäller genomförandet
av roddskolan måste vi kanske tänka i nya banor då vi har svårt för att finna ledare som vill ta
hand om roddskolan i fyra veckor.

TÄVLINGAR
Under året har klubben deltagit framgångsrikt i sex regattor och tagit hem 151 medaljer varav
49 guld! Vi hoppas och tror att dessa fantastiska framgångar kommer att fortsätta det
kommande året!

SVENSKA UNGDOMSCUPEN
Klubben kom på en mycket hedrande andraplats endast efter Falkenberg och före klubbar som
Kungälv och Mölndal!
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FASTIGHET
Under 2007 har entrén stenlagts med material sponsrat av STARKA, markarbetet utfördes av
GL Last- och planering. Mats Hartwig kopplade in utebelysning. Gaveln på fastigheten ut mot
Sjögatan har skrapats fri från gammal färg och målats med färg sponsrat av
Byggnadshantverkaren AB som även lånat ut ställning. Alla fönstren har setts över och
renoverats. Två bra fixardagar har genomförts där tomten iordningställdes och fastigheten
rensades från skräp. Åtskilliga lass kördes till tippen. Ny landgångsbrygga är gjord.

RODDMATERIEL
Efter storsatsningen förra året har detta varit ett lugnare år där vi bara har införskaffat
reservdelar till befintliga båtar. Dessutom har Håkan Wennerhag gjort ett enormt jobb med att
laga Berra och Svennes skarvar som vi har haft problem med sedan de köptes, dessutom har
han konstruerat en ny för till Berra. Det är med glädje vi kan konstatera att lagningen verkar
hålla bättre än någon av de tidigare.

SLUTORD
Ännu ett roddår är till ända och vi kan konstatera att trots att vi är en liten förening så bedriver
vi högklassig verksamhet. Våra ungdomar presterar mycket bra på tävlingsbanorna och Åhus
Roddklubb placerade sig även under föregående år bland de fem bästa ungdomsklubbarna i
landet. Vi är den roddklubb i Skåne som har den i särklass största ungdomsverksamheten och
ser man till den totala verksamheten är det bara Malmö Roddklubbs studentsektion som har
en större aktivitetsnivå är i Åhus. Helsingborg och Höganäs har för visso elitroddare som
hårdsatsar med dessa genererar tyvärr inga nya roddare åt klubbarna och verksamheten kretsar
därför ofta endast kring dessa elitroddare. Aktivitetsnivån i de skånska roddklubbarna visar
sig framför allt under vårt gemensamma arbete på Hjelmsjön. Vid årets regattor stod Åhus
Roddklubb för ca 30% av den totala arbetskraften, både inför och under genomförandet av
regattorna. Dessutom ser våra ledare och föräldrar till att hålla hus och tomt i gott skick.
Under året har fastigheten fått en rejäl ansiktslyftning ut mot Sjögatan och vår förhoppning är
att detta arbete ska fortsätta även under 2008.
Vår satsning på företagsrodd har slagit väldigt väl ut med flera nöjda företagskunder under
verksamhetsåret. Denna satsning ska givetvis fortsätta under 2008 och förhoppningsvis
generera ännu fler inkomster till klubben.
Årets roddskola lockade tyvärr inte så många ungdomar vilket till stor del berodde på sämre
marknadsföringsaktiviteter. Det enda sättet att bygga upp verksamheten är dock att fortsätta
mala. Ny roddskola varje år är ett måste och är också förklaringen till varför vi i Åhus har en
större ungdomsverksamhet än de övriga Skåneklubbarna. Om så roddskolan bara resulterar i
två nya roddare så är det ändå mer än inga alls, och med roddare kommer också föräldrar. Nu
under våren kommer vi att starta en ny satsning för att nå ut till ungdomarna i Åhus. I
samarbete med Concept Träningsredskap AB kommer vi att genomföra en
roddmaskinstävling på Sånnaskolan för klasslag från alla skolor i Åhus. Vi hoppas att detta
dels ska generera ungdomar till sommarens roddskola men även nya medlemmar direkt som
vill träna inomhusrodd.

3 (4)

Allt detta högkvalitativa arbete både på och utanför klubben genomförs av en liten skara
engagerade ledare och föräldrar. Utan dessa eldsjälar hade klubben inte haft någon
verksamhet. Ett stort tack till alla er som ställer upp för klubben och som på ett eller annat sätt
bidrar till våra framgångar, både på och utanför tävlingsbanan!
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