Åhus Roddklubb
Årsberättelse 2018
Styrelsen för Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2018-01-01 - 2018-12-31.
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Förtroendeuppdrag i Södra Roddistriksförbundet
Ordförande
Niklas Henningsson

2018

Möten
Åhus Roddklubb har haft ett årsmöte och 12 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt 2 idé och
verksamhetsplaneringsmöten.

Medlemsantal
Hedersmedlemmar

Medlemmar

Lennart Nordblad, tillika Hedersordförande
Bertil Håkansson, tillika Hedersordförande
Thomas Hansson, tillika Hedersordförande
Sven Henningsson
Gunnar Håkansson
Klas Nilsson
Rickard Håkansson
Henrik Hansson
36 medlemmar (aktiva-, ständiga- och stödmedlemmar).
10 aktiva roddare
Medlemsantalet har sjunkit under 2018

Ekonomi
Beträffande Åhus Roddklubbs ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen och till revisorernas
berättelse.

Vinterträning
Vår- och höstträningen har genomförts med löpträning ledd av Nils Ekander och Filip Johansson
måndagar. Cirkelträning har bedrivits på onsdagar under ledning av Klas Nilsson (vår) och Henrik
Hansson (höst). På lördagar under höst/vår bedrevs styrketräning för junior C och äldre lett av
Thorbjörn Eriksson. Roddmaskinsträning har bedrivits på söndagar under Henrik Hanssons ledning.

Sommarträning
Årets utesäsong inleddes redan i slutet på mars med Sv. Roddförbundets träningsläger i Tjeckien för
de ungdomar som valt att satsa på en plats i juniorlandslaget. Detta följdes av vårläger i Falkenberg i
slutet av april och ett uttagnings/träningsläger i Mölndal, också för de roddare som hade ambition att
få en plats i juniorlandslaget.
Träningen på vattnet i Åhus inleddes direkt därefter, dvs första veckan i maj, med tre träningspass i
veckan för samtliga aktiva roddare. Träningen pågick till början av oktober. Ansvarig för träningen,
Henrik Hansson, stöttades av Klas Nilsson som assisterat med planering och teknikträning.
I september anordnades ett träningsläger av det nyetablerade Södra Roddistriktsförbundet på den
nu upprustade Hjälmsjö-anläggningen, där vi också var representerade.

Hjälmsjön och Södra Roddistriktsförbundet
Arbetet med att rusta upp Hjälmsjö anläggningen har pågått under året och man har nu uppnått ett
av de största målen, att få ett nytt modernt bansystem på plats. Roddbanorna håller internationell
standard och har 6 st. 2000 meters banor med möjlighet till omställning till 9 st. 1000 m banor för
kanottävlingar.
Föreningen Hjälmsjö Arena, som drivit mycket av arbetet med att rusta upp anläggningen, bygger nu
upp en tävlingsorganisation och har dessutom ansökt om att få anordna World Rowing Master
Regatta 2021.

Skolrodden
På grund av brist på funktionärer och dåligt utfall från tidigare år, har klubben inte arrangerat
Skolrodden under 2018.

Roddskola
Likt tidigare år planerades genomförande av roddskolan under 10 dagar i Juni, innan Midsommar, för
att kunna passa in mellan skolavslutning och semesterperiod. Tyvärr fick denna ställas in på grund av
för lågt deltagande.

Rekrytering
Vi kan bara konstatera att detta är ett område som fortsatt är en utmaning för oss inom klubben.
Under det gångna året har vi som följd av minskat antal aktiva, också blivit färre som kan hjälpa till
vid rekryteringsaktiviteter. Vår huvudaktivitet, skolrodden, har under de senaste åren inte attraherat
några ungdomar. Enbart ungdomar som besökt oss i samband med friluftsdagar eller prova på
tillfällen har visat intresse för att börja träna rodd.
Ambitionen för 2018 var därför att fortsätta samarbetet med idrottslärarna för att arrangera olika
prova-på tillfällen, men på grund av hög belastning i ordinarie yrkesarbeten hos styrelsens
medlemmar har vi inte haft möjlighet att arbeta aktivt med rekryteringsaktiviteter i den utsträckning
som krävs.

Tävlingar
Tävlingssäsongen inleddes i mitten på maj där Nils Ekander deltog i regattan i Årungen, Norge, som
en del av uttagningen till juniorlandslaget. Därefter deltog ungdomar från ÅRK vid Ryrsjöregattan i
slutet på maj, Farstarodden i mitten på juni, Åhus Hamnregatta samt SM Rådasjön i augusti.
Avslutningsvis fick Malte och Nils plats i juniorlandslaget och deltog i Baltic Cup som i år gick av
stapeln i Kruszwia, Polen i slutet av september.

Hamnregattan
Åhus Hamnregatta firade 40-års jubileum och genomfördes första helgen i augusti. Glädjande nog
hade vi flera tävlande klubbar än föregående år. Gästande klubbar var Halmstad GoRF, Mölndals RK,
Landskrona RK, Kungälvs RK, Höganäs RK samt Öresjö SS RK. Genomförandet av den 40:de
hamnregattan löpte på problemfritt och blev uppskattad av såväl tävlande som domare.
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. Styrelsen vill här rikta ett stort tack
till Thomas Hansson som i år skötte planering och organisation, Veterangruppen för förberedelser,
samt alla funktionärer 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. Utöver detta har man i år dessutom avlastat
styrelsen avseende skötsel av tomt och trädgård, trailer samt båthus.
Förutom reparationer av staket, underhåll av roddmaterial och diverse arbeten, har gruppen i år
gjort ett större arbete med att byta ut taket på balkongen mot ån samt i samband med detta gjort
iordning och målat gaveln och vindskivorna – ett välbehövligt lyft för vårt fina klubbhus!
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 ny modern flytbrygga i plast, då de gamla bryggorna
efter många års användning befanns i ett så dåligt skick att de inte kunde användas utan större
reparationer. Investeringen möjliggjordes med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen 1826,
Craafordska stiftelsen samt Lions Åhus.
Vi ser i dagsläget inget annat behov av att förnya eller utöka båtparken ytterligare, däremot ser vi i
styrelsen ett behov av att under det kommande året byta ut en av motorerna till säkerhetsbåtarna.

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

Övrig verksamhet
Som ett led i att visa upp och sprida kunskap om vår verksamhet anordnade klubben i samarbete
med Sv. Roddförbundet ett prova-på tillfälle för Kust rodd vid Täppet-stranden i Åhus i samband med
Beachhandbollfestivalen. Här var flera medlemmar involverade och hjälpte till med att introducera
Åhus roddklubb och kustrodd för nyfikna strand/festivalbesökare.
Vi deltog dessutom vid Lions nationaldagsfirande vid Anders Håkans gården i Åhus. Där
representerades vi av en aktiv roddare och ordförande.

Slutord
Roddklubbens 85: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, detta tack vare våra sponsorer samt extrainkomster som roddevent och uthyrning genererat. Vi har tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen 1826, Craafordska
stiftelsen och Lions Åhus kunnat genomföra en stor investering i nya bryggor utan att belasta
resultatet.
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som ställer upp för klubben i många olika
sammanhang!
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