Åhus Roddklubb
Årsberättelse
ÅRSBERÄTTELSE 2015
Styrelsen för Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2015-01-01 -- 2015-12-31.
STYRELSE mm
Namn

Befattning

Vald till

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerad

Thomas Hansson
Hanna Hansson
Niklas Henningsson
Ingrid Olsson
Anders Silverberg
Erika Gamlén
Lars Johansson
Peter Friberg
Jimmy Andersson
Thorbjörn Eriksson

2015
2015
2015
2016
2016
2015
2016 (avgick 04-12)
2015
2015
2015 (från 10-06)

Valberedning
Sammankallande
Ledamot

Lennart Nordblad
Bertil Håkanson

2015
2015

Revisorer
Sammankallande
Ledamot
Suppleant

Sven Henningsson
Lennart Nordblad
Bertil Håkanson

2015
2015
2015

Förtroendeuppdrag i Svenska Roddförbundet
Sekreterare och
Hanna Hansson
ungdomsansvarig

2016

Förtroendeuppdrag i Skånes Roddförbund
Ordförande
Niklas Henningsson
Sekreterare
Thomas Hansson
Ledamot
Henrik Hansson
Suppleant
Jimmy Andersson

2015
2015
2015
2015

Förtroendeuppdrag i Hjelmsjö Arena
ÅRK representant
Thomas Hansson

2015
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MÖTEN
Åhus Roddklubb har haft ett årsmöte och 12 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett
idémöte och ett budgetmöte.
MEDLEMSANTAL
Hedersmedlemmar

Medlemmar

Lennart Nordblad, tillika Hedersordförande
Bertil Håkanson, tillika Hedersordförande
Gunnar Håkanson
Sven Henningsson
Klas Nilsson
Thomas Hansson
Rickard Håkanson
Henrik Hansson
58 medlemmar därutöver (aktiva-, ständiga- och
stödmedlemmar).
Totalt 66 medlemmar.
Medlemsantalet ligger på ungefär samma nivå som de senaste
åren.

EKONOMI
Beträffande Åhus Roddklubbs ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen och till
revisorernas berättelse.
VINTERTRÄNING
Vår- och höstträningen genomfördes med innebandy på måndagar under Henrik Hanssons
ledning. Cirkelträning bedrevs på onsdagar under Hanna Hanssons ledning under våren och
under Christel Hanssons ledning under hösten. På lördagar under våren bedrevs styrketräning
för junior B och äldre, även här med Hanna som ledare. Under hösten har en grupp föräldrar
hållit i styrketräningen. Roddmaskinsträning bedrevs på söndagar med Henrik Hansson och
Hanna Hansson som ledare.
Före innebandyträningen har det varit löpträning. Under hösten tog Henrik Andersson och
Lotta Olsson över ledningen efter Hanna.
På grund av dåliga väderleksförhållanden blev det mycket begränsat med rodd på vattnet både
under vintern och senhösten.
För andra gången anordnade vi en Vasaloppsrodd. En lagtävling som började samtidigt som
starten gick i Sälen och avslutades när vinnaren gick i mål i Mora. Under de cirka fyra
timmarna rodde deltagarna ungefär 50 kilometer per roddmaskin.

SOMMARTRÄNING
En ledare och tre roddare var under påsken i Berlin på ett träningsläger som anordnades av
Kungälvs Roddklubb.
Träningen på vattnet kom igång första veckan i maj med tre pass i veckan för huvuddelen av
roddarna och pågick till slutet av september.
I maj anordnades ett läger på hemmaplan med övernattning. På kvällen bjöds anhöriga in till
en uppskattad grillkväll.
Ett tiotal roddare deltog på läger i Åkulla under två dagar i juli.
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HJELMSJÖN
På grund av det mycket dåliga bansystemet på Hjelmsjön har Skånes Roddförbund inte
anordnat någon regatta under 2015.
I februari bildades formellt Hjelmsjö Arena där rodd- och kanotklubbarna i Skåne och
Halland erbjöds medlemskap. För närvarande är nio rodd- och kanotklubbar medlemmar.
Hjelmsjö Arena har tagit över all verksamhet på Hjelmsjön, utom ägandeskapet av
fastigheten, som kommer att ligga kvar hos våra sex skånska roddklubbar.
Inga tävlingar kommer att arrangeras under 2016. En vattendom om muddring av Hjelmsjön
kom under våren. Örkelljunga kommun kommer att bekosta arbetet och förhoppningsvis
kommer muddringen att göras under kommande höst. Hjelmsjö Arenas stora utmaning blir att
få fram en finansiering till ett nytt bansystem.
SKOLRODD
Även under 2015 fortsatte vi att på den inslagna vägen att förlägga skolrodden i nära
anslutning till starten för roddskolan, dvs. i slutet av april, för att på så sätt bättre fånga upp
intresserade nybörjare.
Årets skolrodd var den åttonde i ordningen och 56 lag med 224 roddare ur årskurs 4-6 deltog.
Då vi numera tagit bort högstadiet och årskurs 3 så var antalet deltagare glädjande stort.
RODDSKOLA
Några dagar efter skolrodden bjöd vi in till Öppet hus den 1:a maj. Roddskolan genomfördes
sedan under två kvällar i veckan i fem veckor. Den sjätte veckan var det avslutning med
inbjudna anhöriga. Av de åtta nybörjare som gick hela eller delar av roddskolan blev sju
godkända. En valde att sluta i förtid och ytterligare tre föll ifrån ganska tidigt. Vårt mål att
rekrytera fem nya roddare blev således inte helt uppfyllt.
Styrelsen vill framföra ett stort tack för ett bra arbete till Gustav Nilsson som var
huvudansvarig för årets roddskola, samt till våra sju junior C roddare som biträde honom vid
olika tillfällen.
TÄVLINGAR
Gustav Nilsson var uttagen till JNM i Norge och rodde där i en scullerfyra. Samma båt
representerade Sverige även vid Baltic Cup i Jönköping. Tyvärr nådde de aldrig några
framskjutna placeringar.
Under året har även de andra roddarna visat sig på tävlingsbanorna och på hamnregattan hade
vi många egna roddare. Alla gjorde sitt bästa och fick känna på hur det var att tävla. Förutom
Åhus Hamnregatta har ungdomarna tävlat på Ryrsjön, Sorö, Åkulla och Råda.
HAMNREGATTAN
Årets Hamnregatta samlade ett stort antal roddare, vilket var mycket glädjande. Gästande
klubbar kom från Halmstad, Falkenberg, Kungälv och Mölndal.
För att genomföra regattan krävs cirka 30 funktionärer och i år var vi riktigt väl bemannade
med både erfarna medarbetare och med de som deltog för första gången. Ett stort tack till alla
som bidrog till att regattan kunde genomföras på ett mycket bra sätt.
VETERANGRUPPEN
ÅRK-veteranerna har under året troget och ansvarsfullt fortsatt sitt arbete.
Under vintern helrenoverades Delfinen (inriggad 4:a, byggd 1938 i Danmark) hemma i Bertil
Håkansons verkstad. De tre sista bryggorna har fått sin bärkraft sänkt med 10-12 centimeter,
vilket underlättar för roddarna att gå i och ur båtarna. Skadade roddbåtar har lagats, ny botten
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har monterats i båttrailern, en ny dörr har sats upp till båthuset, förvaringsskåp har sats upp i
omklädningsrummet och många flera arbeten har gjorts under året.
Veteranerna är beredda att fortsätta sitt värdefulla arbete under 2016, främst kopplat till
underhåll av fastigheten, samt båt- och bryggvård.
RODDMATERIEL
Huvuddelen av roddbåtar används flitigt och med det följer ett ökat behov av översyn och
renovering. Under arbetsdagarna har båtarna fått en grundlig översyn med grovrengöring,
vaxning och polering samt byte av trasiga detaljer. Veterangruppen tog sedan över och lagade
de större skadorna.
Två nya singlar har införskaffats under våren. De döptes i samband med Öppet hus till
”Hanna Andersson” av Hanna Andersson som var aktiv roddare under 1930-talet och till
”Lennart Nordblad”, av en av våra hedersordförande Lennart Nordblad. Dubbelscullern
”Doppingen” har varit i Hamburg och fått nya riggar. Singelscullern ”Ejdern”, med ett ställ
åror, såldes under våren till en privatperson.
En tre meter lång båtställning för transport av en singel på personbilstak konstruerades under
våren.
TRIVSELAKTIVITETER
I samband med vårens och höstens arbetsdagar anordnades fest för alla medlemmar med god
mat och trevliga lekar.
I oktober bjöd Veterangruppen in styrelsen till ett uppskattat ålagille där det serverades rökt,
kokt och stek ål, samt äppelkaka som sig bör.
Året avslutades med att roddarna med några ledare och föräldrar genomförde en hård fight på
Laserdome. Efteråt intogs en glass på Max.
ARBETSGRUPPER
Under våren bildades två arbetsgrupper för att arbeta med frågorna rörande
”Föräldramedverkan” och ”Förvaltningspolicy”. Resultatet av arbetena kommer att inarbetas i
”Säker och tryggförening”.
SÄKER OCH TRYGG FÖRENING
Vi blev år 2013, som första förening i kommunen, certifierade som ”Säker och trygg
förening”. Under de tre år som nu gått har dokumentet successivt utvecklats och är ett bra stöd
i det löpande arbetet. Nu är det dock tid för omcertifiering och i samband med det arbetet
kommer en större översyn och utveckling att göras av dokumentet.
ÖVRIG VERKSAMHET
En grupp föräldrar byggde under hösten ett effektivt och lätthanterligt skydd till båttrailern.
Klubben har bytt försäkringsbolag för försäkring av alla båtarna till Svenska Sjö (Folksam har
slutat att försäkra båtar). Fastigheten är fortsatt försäkrad i Länsförsäkringar.
Ett nytt låssystem, till del sponsrat av Skanska, installerades under hösten.
Den 30 maj grillade vi korv och sålde popcorn på Barbacka. Den 17 oktober grillade vi på
Lilla Torg, samtidigt var ”Klapparpsgården” utanför Dressman och grillade. Handelstaden
som fördelar tillfällena påstod i efterhand att det inte var vår dag trots vi fått erbjudande via
mail. Med hänsyn till hur illa skött detta varit under Handelsstadens ledning 2015 har vi
meddelat dem att Åhus Roddklubb inte är intresserad av tilldelning av grilltider i deras regi.
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SLUTORD
Roddklubbens 82:e verksamhetsår är tillända och även detta år har varit framgångsrikt.
Resultaten på tävlingsbanorna har fortsatt varit relativt goda, trots att vi är en liten förening.
Vi har haft roddare i juniorlandslaget, vilket vittnar om en hög kvalitet på såväl roddare som
tränare.
Vi har nått upp till många av de mål som ställdes under inledningen av säsongen och främst
glädjer det styrelsen att rekryteringen av nya roddare forsätter på ett positivt sätt.
ÅRK-veteranernas arbete har avlastat styrelsen mycket och många fina arbeten har utförts på
fastigheten mm.
Det ekonomiska resultatet är bra, inte minst tack vare lite extra intäkter som bidrag från bla
Lions i Åhus, Sparbanken och Absolut m.fl.
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som ställer upp för klubben i många olika
sammanhang!
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