Åhus Roddklubb
Årsberättelse
ÅRSBERÄTTELSE 2014
Styrelsen för Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2014-01-01 -- 2014-12-31.
STYRELSE mm
Namn

Befattning

Vald till

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Thomas Hansson
Henrik Hansson
Niklas Henningsson
Ingrid Olsson
Marcus Roth
Erika Gamlén
Hanna Hansson
Johan Hedvall
Åse Ekander

2015
2014
2015
2014
2014
2015
2015
2014
2014

Valberedning
Sammankallande
Ledamot

Lennart Nordblad
Bertil Håkanson

2014
2014

Revisorer
Sammankallande
Ledamot
Suppleant

Sven Henningsson
Lennart Nordblad
Bertil Håkanson

2014
2014
2014

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

2014
2014
2014
2014

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

MEDLEMSANTAL
Hedersmedlemmar

Lennart Nordblad, tillika Hedersordförande
Bertil Håkanson, tillika Hedersordförande
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Medlemmar

Gunnar Håkanson
Sven Henningsson
Klas Nilsson
Thomas Hansson
Rickard Håkanson
60 medlemmar därutöver (aktiva-, ständiga- och
stödmedlemmar).
Totalt 67 medlemmar.
Medlemsantalet ligger på ungefär samma nivå som i fiol, trots
att nya och striktare beräkningsformer numera tillämpas. De
som inte betalt sin medlemsavgift senast den 30 april avförs
från medlemsförteckningen och står inte kvar under några år
som tidigare varit fallet.

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. På lördagar
bedrevs styrketräning för junior B och äldre, även här med Hanna som ledare samt rodd på
söndagar med Henrik Hansson och Hanna Hansson som ledare.
I anslutning till innebandyträningen startade Hanna upp en löpargrupp under hösten, som har
varit relativt välbesökt.
På grund av dåliga väderleksförhållanden blev det mycket begränsat med rodd på vattnet både
under vintern och senhösten.

SOMMARTRÄNING
Träningen på vattnet kom igång i början av maj, inledningsvis med en dag i veckan för att
längre fram komma upp i tre tillfällen per vecka för huvuddelen av roddarna.
Av olika orsaker blev regattan på Råda Siö i juli inställd. Klubben passade då på att arrangera
ett träningsläger på hemmaplan under två dagar, med övernattning i klubbhuset. Lägret
samlade 14 roddare. På lördagskvällen var föräldrar och anhöriga inbjudna till en grillkväll
och gensvaret var stort med 40 personer som deltog på festen.
HJELMSJÖN
Under året har Skånes Roddförbund arrangerat en regatta i maj på Hjelmsjön. Bansystemet
har sina brister, men med vissa tidsförskjutningar i programmet och arbete med banan, kunde
regattan genomföras på ett godtagbart sätt. Från vår sida bemannade vi samtliga befattningar i
måltornet samt deltog med en följebåt med båtförare.
Under hösten har ”Hjelmsjö Arena” bildats där roddklubbarna i Skåne och Halland erbjudits
medlemskap. För att ytterligare bredda basen, här även kanotklubbarna i Skåne och Halland
bjudits in, samt ytterligare några andra föreningar. För närvarande har 10 rodd- och
kanotklubbar ställt sig positiva till utvecklingen av verksamheten på Hjelmsjön. Från
Åhusroddklubbs sida stödjer vi projektet.
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Tanken är att ”Hjelmsjö Arena” skall ta 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 2015. Planen är istället att en nödvändig
muddring av sjön skall göras under våren/sommaren och att ett nytt bansystem monteras
under hösten. Stora osäkerheter föreligger dock, som vattendom och finansieringen av
bansystemet.

SKOLRODD
Även under 2014 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. Vid de samtal som förts med nybörjarnas föräldrar har framkommit att
såväl själva skolrodden, som starten för roddskolan en vecka senare, var ett bra koncept.
Årets skolrodd var den sjunde i ordningen och lockade några fler lag än under de senaste år.
Då intresset från högstadiet varit fallande beslutade vi att inte bjuda in de eleverna till årets
Skolrodd. Däremot bjöd vi in årskurs 3, med ett bra utfall, vilket dock ledde till att vi kom i
tidsnöd.
Inför 2015 har vi därför bestämt att genomföra Skolrodden med årskurs 4 och 5 på
förmiddagen och årskurs 6 efter lunch.
Vi kan dock glädja oss åt att hela tävlingen för tredje gången genomfördes med egen
utrustning rakt igenom och åter igen fungerade all utrustning hela vägen genom tävlingen. Vi
hade även en kunnig och tillräckligt stor funktionärsstab.
RODDSKOLA
I vår strävan att rekrytera fler nya roddare hade vi för tredje året i rad ett nytt upplägg på
roddskolan både i tiden och i utbildningsprogrammet. Några dagar efter skolrodden bjöd vi in
till Öppet hus den 1:a och 3:e maj genom utdelning av broschyrer i skolorna. Själva
roddskolan genomfördes därefter med start den 6:e maj 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 sex godkända. Två valde att sluta i förtid.
Vårt mål att rekrytera fem nya roddare blev således uppfyllt. Fem fortsatte att träna och tävla
under resten av året och vår förhoppning är att de fortsätter även under kommande år.
Styrelsen vill framföra ett stort tack för ett bra arbete till Joel Järlesäter, Gustav Nilsson och
Tim Gondos som var ledare för årets roddskolan.
TÄVLINGAR
Gustav Nilsson tog hem en andra plats i singel herrar junior B år på JSM och blev därmed den
Åhusroddare som nådde längst under året. Lillasyster Maria blev trea i damer junior C, 13 år.
Baltic Cup avgjordes i slutet av september och gick av stapeln i Bagsevaerd, Köpenhamn.
Gustav Nilsson var uttagen som reserv och Hanna var team manager för svenska laget.
Eftersom ingen i laget föll ifrån, blev det ingen rodd för Gustav, men säkert en nyttig
erfarenhet inför 2015.
Under året har även många av de andra roddarna visat sig på tävlingsbanorna och på
hamnregattan hade vi ett stort antal egna roddare. Alla gjorde sitt bästa och fick känna på hur
det var att tävla. Förutom Åhus hamnregatta har ungdomarna även tävlat på Ryrsjön, Sorö,
Åkulla och Jönköping.
HAMNREGATTAN
Årets Hamnregatta samlade ett större antal roddare än under de senaste åren, vilket är mycket
glädjande. Gästande klubbar kom från Halmstad, Falkenberg, Kungälv och Mölndal.
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För att genomföra regattan krävs cirka 30 funktionärer och i år var vi riktigt väl bemannade
både med erfarna 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 gjorde Bertil Håkanson ett berömvärt arbete med att själv helrenovera Svirveln
(inriggad 4:a, byggd 1938 i Danmark) hemma i sin verkstad. Grunden har målats och
huvuddelen av bryggorna har fått sin bärkraft sänkt med 10-12 centimeter, vilket underlättar
för roddarna att gå i och ur båtarna. Under hösten har gruppen byggt ett nytt staket mot
grannen Ebbe Palmgren, samt målat om de allra flesta årorna.
Veteranerna är beredda att fortsätta sitt värdefulla arbete under 2015, 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 reparationer av
skrov, grovrengöring, vaxning och polering samt byte av trasiga detaljer. Veterangruppen tog
sedan över och lagade de större skadorna.
Två nya singlar har beställts under senhösten.
Under höstens stormar 2013 skadades en av följebåtarna (Ålafiskaren) i så stor omfattning att
en reparation inte ansågs ekonomiskt försvarbar. Försäkringsersättning betalades ut och en ny
följebåt kunde köpas in under våren 2014, döpt till ”Henke” i samband med Roddskolans
avslutningen.
I samband med ”Öppet hus” den 1 maj döptes två båtar. Den ena till ”Gunnar Håkanson” av
vår äldste medlem, tillika hedersmedlem, Gunnar Håkanson. Den andra döptes efter en
nyligen avliden medlem i 90-årsåldern till ”Stig Johansson”, av en av våra två hedersordförande, Bertil Håkanson.
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.
Under hösten bjöd Åhus Skytteförening (Gustav och Maria Nilssons mamma Anne- Louise)
roddarna på en trevlig luftgevärstävling och vi roddklubben bjöd på lite mat.
Året avslutades med att roddarna med några ledare och föräldrar genomförde en hård fight på
Laserdome. Efteråt intogs en glass på Max.
ÖVRIGT ARBETE
Under våren deltog vi i det riksomfattande projektet ”Städa Strand”. Första dagen var ett tiotal
medlemmar och städade stranden från fågelskyddsområdet ner till Revhaken. Andra dagen
var en ny grupp uppe vid Åhus Strand och plockade skräp. Insatsen uppmärksammades i både
lokalradion och i Kristianstads Bladet.
Under O-ringen bemannade vi en kiosk i N Åsum, centralplatsen för tävlingen, under en dryg
vecka.
Vid tre tillfällen under året har vi grillat korv på Lilla Torg. De två första tillfällen gav ett
hyfsat resultat. Däremot var det uselt den sista gången p.g.a att Lions i Kristianstad tog sig
egenmäktigt friheten att också grilla strax intill. Den förklaring vi fått av Handelsföreningen,
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som fördelar tiderna, var att Lions hade tagit fel på dag. En förklaring som föga hjälper de
medlemmar som fick uthärda en sysslolös dag i kyla och blåst.
SLUTORD
Roddklubbens 81:e verksamhetsår är tillända och även detta har varit framgångsrikt.
Resultaten på tävlingsbanorna har fortsatt varit relativt goda, trots att vi är en liten förening.
Vi har haft roddare och ledare 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 tex arbetet på Oringen och Städa Strand samt bidrag från bla Lions i Åhus, Sparbanken och Absolut mfl.
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som ställer upp för klubben på många olika
sätt!
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