Åhus Roddklubb
Årsberättelse 2017
Styrelsen för Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2017-01-01 - 2017-12-31.
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Valberedning
Sammankallande
Ledamot

Thomas Hansson
Bertil Håkansson

2017
2017

Revisorer
Sammankallande
Ledamot
Suppleant

Marica Block
Lennart Nordblad
Bertil Håkansson

2017
2017
2017

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

2017
2017
2017

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
Thomas Hansson, tillika Hedersordförande
Sven Henningsson
Gunnar Håkansson
Klas Nilsson
Rickard Håkanson
Henrik Hansson
44 medlemmar därutöver (aktiva-, ständiga- och stödmedlemmar).
Totalt 51 medlemmar
Medlemsantalet har sjunkit något under 2017

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.
Före innebandyn har det varit löpträning ledd av Henrik Andersson och Filip Johansson. Cirkelträning
har bedrivits på onsdagar under Klas Nilsson ledning. På lördagar under våren bedrevs styrketräning
för junior C och äldre lett av Thorbjörn Eriksson. Roddmaskinsträning har bedrivits på söndagar under
Henrik Hanssons ledning.
För fjärde året i rad anordnade vi en Vasaloppsrodd, en lagtävling som startar samtidigt som starten i
sälen och avslutades när vinnaren gick i mål i Mora. Under de cirka fyra timmarna rodde deltagarna
ungefär 50 kilometer per roddmaskin och lag.

Sommarträning
Liksom förra året inleddes utesäsongen för redan under påsken, då våra ungdomar återigen fick
möjlighet att följa med på det träningsläger som anordas av Kungälvs roddklubb på Wannsee i Berlin.
Träningen på vattnet startade första veckan i maj med tre träningspass i veckan för samtliga roddare
och pågick till slutet av september. Ansvarig för träningen, Henrik Hansson, har i år fått stöttning av
Klas Nilsson som hjälpt till med planering och träning på vattnet.
I mitten på maj anordnades ett eget träningsläger vid Hjelmsjön med övernattning där huvudelen av
de aktiva ungdomarna deltog.

Hjelmsjön och Skånes roddförbund
Arbetet med att rusta upp anläggningen vid Hjelmsjön har kommit en bit på vägen, och där det
numera finns bra övernattnings och träningsmöjligheter i och med det delvis renoverade klubbhuset.
Nytt bansystem och bryggor är dock inte på plats än, då arbetet med att finansiera dessa har
fördröjts. Till viss del beror detta på Skånes Roddförbunds upplösning, då bidragsansökningar gjorts i
dess namn. Skåne Roddförbund lades ner efter att Svenska Roddförbundet beslutat att omorganisera
roddistrikten. Ett nytt distriktsförbund, Södra Roddistriktsförbundet (RDF), har nu bildats och
omfattar länen Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Skåne

Skolrodden
Även under 2017 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 tionde i ordningen där 67 lag med totalt 268 deltagare ur årskurs 46 deltog.

Roddskola
Vid skolrodden bjöds deltagarna in till Öppet hus den 1:a maj. Roddskolan genomfördes sedan under
två kvällar i veckan i fem veckor som avslutades med uppvisning för inbjudna anhöriga. Av fyra
anmälda, genomförde och godkändes 2 deltagare. Tyvärr valde dessa att sluta under sommaren. Vårt
rekryteringsmål blev således inte uppfyllt.
Under sommaren genomfördes även en roddskola för vuxna, där vi även erbjöd plats till de
ungdomar från Åk 7 som deltog i vår friluftsdag. Total deltog 6 personer varav 3 från den Åk 7 klass vi
anordnade friluftsdag för i juni. Två av ungdomarna samt en vuxen har fortsatt som medlemmar i
klubben.
Styrelsen vill framföra ett stort tack för ett bra arbete till ledarna av roddskolan.

Rekrytering
Vi kan bara konstatera att detta är ett område som fortsatt är en utmaning för oss inom klubben.
Under våren 2017 hade vi kontakt med flertalet av idrottslärarna på skolorna i Åhus för att
undersöka möjligheter till någon form av samarbete utöver skolrodden. Vi fick en mycket positiv
respons och anordnade dels prova-på tillfällen för Åk 4-6 inför skolrodden samt en halvdags
friluftsdag för Åk 7.
Liksom tidigare år anordnades skolrodden och efterföljande öppet hus i syfte att fånga upp
intresserade ungdomar.
En iakttagelse här är att samtliga som valt att besöka oss på öppet hus och sedan delta i roddskolan
har varit ungdomar som tidigare varit med och förtränat eller haft friluftsdag hos oss på klubben.

Tävlingar
Tävlingssäsongen inleddes för våra ungdomar med regattan på Ryrsjön, där våra roddares
prestationer uppmärksammades av ledningen för juniorlandslaget. Nils Ekander blev sedemera
uttagen till juniorlandslaget och fick vara med och representera Sverige på Nordiska Mästerskapen i
Tammerfors och Hamburg. Senare under säsongen deltog våra ungdomar i regattorna i Sorö,
Jönköping (Munksjön) och vår egen Hamnregatta. Tyvärr blev både Åkulla och Råda siö regattorna
inställda i år vilket gjorde tävlingsmöjligheterna färre.

Hamnregattan
Årets Hamnregatta genomfördes första helgen i Augusti och glädjande nog hade vi flera tävlande
klubbar än föregående år. Gästande klubbar var Kungälvs RK, Falkenbergs RK, Mölndals RK, Halmstad
GoRF, SPIF (Stockholm), Höganäs RF och Jönköpings RS. Genomförandet av den 39:de hamnregattan
löpte på utan problem och vi ser fram emot att ha ett 40-års jubileum 2018.
För att genomföra regattan krävs cirka 30 funktionärer och i år var vi 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 som tidigare år bidragit med sitt mycket uppskattade arbete med att förbättra
och underhålla roddklubbens fastigheter och material. Förutom underhåll av fönster, reparationer av
staket, underhåll av roddmaterial och diverse arbeten, har gruppen i år gjort ett mycket fint och
uppskattat arbete med att helrenovera köket inklusive byte av all köksinredning.
Styrelsen vill här framföra ett stor tack för allt nedlagt arbete. Utan de insatserna hade vi inte haft
den standard vi har på vårt klubbhus vi har idag.

Roddmateriel
Trots något mindre antal aktiva, används en stor del av våra roddbåtar kontinuerligt och behöver
både underhåll och reparationer. Under året har dels medlemmar gjort punktinsatser med rengöring,
polering och vaxning av de mest behövande båtarna, dels har översyn, underhåll och reparationer
gjorts av ungdomarna vid våra arbetsdagar. Även veterangruppen har här varit behjälpliga med att
reparera de lite större skadorna.
Nytt för året är att klubben har investerat i en kustroddbåt. Då vi i styrelsen har sett att detta är en
växande gren av roddsporten och vi har goda förutsättningar för kustrodd, köptes en dubbel in under
hösten. Investeringen möjliggjordes med hjälp av bidrag från Craafordska stiftelsen.
Vi ser i dagsläget inget annat behov av att förnya eller utöka båtparken ytterligare, däremot ser vi i
styrelsen ett behov av att inom kort byta ut nuvarande bryggor.

Trivselaktiviteter
Då intresset varit lågt både för att deltaga och arrangera har inga rena trivselaktiviteter genomförts
under året.

Säker och trygg förening
Vi blev år 2013, som första förening i kommunen, certifierade som ”Säker och trygg förening”.
Certifieringen som har en giltighetstid på 3 år förnyades under våren 2017. Ett arbete med att
uppdatera dokumentationen med riktlinjer för kustrodd har påbörjats och ska färdigställas innan
säsongen startar.

Övrig verksamhet
Som ett led i att visa upp och sprida kunskap om vår verksamhet har klubben under våren och
sommaren anordnat några olika ”Rodd-events”:
•
•

•

En grupp lärare från Parkskolan har besökt oss och fick prova på inriggar rodd.
I början på Maj hade vi besök av en grupp tjejer och ledare från Åhus gymnastikklubb som
under en fin men lite sval vårkväll fick byta ut trampetter och tumblinggolv mot åror och
båtar.
Vi anordnade en heldags ledarkickoff för Kristianstadsflickorna i september, där deltagarna
delades upp på olika stationer och fick ro inriggare och gigg-båt, prova på att ro i dubbel
tillsammans med några av våra aktiva roddare, köra tävling på roddmaskiner. Detta varvades
med kubbspel och grillning. Trots över 40 anmälda deltagare löste klubbens funktionärer
evenemanget galant och vi fick en härlig dag med glada och entusiastiska deltagare.

Vi deltog dessutom vid firandet av Lions 100-års jubileum på torget i Åhus. Där representerades vi av
två aktiva roddare och fick som en av tio ungdomsklubbar i Åhus ta emot en jubileumsgåva på 10 000
Kr. Avslutningsvis deltog klubben vid årets julmarknad på torget.

Slutord
Roddklubbens 84:e verksamhetsår är tillända och även detta år har varit framgångsrikt om än i något
mindre skala. Resultaten på tävlingsbanorna har fortsatt varit relativt goda, trots att vi är en liten
förening.
Vi ser fortsatt att rekrytering kommer att vara den stora utmaningen för klubben under det
kommande året.
ÅRK-veteranernas arbete har avlastat styrelsen mycket och många fina arbeten har utförts på
fastigheten mm.
Det ekonomiska resultatet är bra, frånsett en viss extraordinär händelse (se redogörelse i den ek.
berättelsen), och detta tack vare våra sponsorer och de extrainkomster som rodd-event och
uthyrning genererat.
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som ställer upp för klubben i många olika
sammanhang!
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