
NYHETSBREV nr 13 - MAJ 2020 Information till medlemsklubbarna http://hjalmsjoarena.se     

Goda nyheter 
Stiftelsen Gripen har beviljat 200 000 kr till nya bryggor.  Totalkostnaden för 
två bryggor är 336 000 och vi arbetar vidare med projektet.

Vi hoppas på september 
Som alla vet är många sportarrangemang inställda. Så även på Hjälmsjö Arena. 
I slutet av september har vi dock hopp om att kunna arrangera en 
rodd - och kanotregatta. En tävling i drakrodd planeras samtidigt. 
Vi följer utvecklingen kring Covid-19 och återkommer angående detta.
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ 

Arbetsdagen 10 april  
Det var många som slöt upp på Långfredagen. Med hjälp av  ”handsprit och 
rekommenderat avstånd” fick vi bryggan i sjön. Städning av klubbhus, måltorn 
- och framförallt omklädningsrummen/garaget fick sig en rejäl omgång. 
Bojningen av banan påbörjades och i väntan på positiva tävlingsbesked 
bojar vi i nuläget inte mer tre linor. Stort Tack till alla som kom!

Sommaren 
I skrivande stund är det ovisst hur många av de inbokade träningslägren som 
blir av i sommar. Återbuden innebär ett inkomstbortfall. Det finns 
möjligheter att söka förlustbidrag, vilket styrelsen arbetar med.

Årsmötet 2020 
Årsmötet ägde rum på Helsingborgs Roddklubb den 26 februari. 
Mats Leo, som varit med från starten av Hjälmsjö Arena, avtackades och 
Henrik Malmros omvaldes som ordförande. Nyinvalda i styrelsen är 
Johan Tyrebrant (Lödde Kanot) Maria Jönsson (Höganäs Roddförening). 

Sprid nyhetsbrevet 
Om någon vill prenumerera på detta nyhetsbrev - meddela oss e-postadress. 
Och sprid gärna brevet i era klubbar/Stort tack!

På gång 
Arbetet med att fräscha upp 
Hjälmsjö Arena fortsätter.  
Anläggningen behöver bl a en  
översyn av elsystemet och VA. 
Golv och vägg i måltornet bör 
målas. Banans karbinhakar har 
reklamerats. Möjligheter att instal-
lera nätverk/fiber undersöks och 
fler sponsorer sökes. 

Rodd 
Hjälmsjöregattan  
23-24 maj är inställd. 

Kanot 
Kanot-SM  29juni - 5 juli är inställt. 
Man ansöker om att få  
arrangera 2021. 

Svenska NFK 
NFK genomför en tävling  
den 13-14 juni under  
strikta restriktioner.  

Hyr Arenan 
Som medlemsklubb betalar du 
endast för el och vatten. Sprid 
denna möjlighet  i din klubb. 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
gäller under hyrestiden. 

Hör gärna av dig till 
oss i styrelsen 
Henrik Malmros, ordförande 
0705 68 84 90 
Ulf Andersson, vice ordförande 
0706 81 29 77 
Per Persson, kassör  
0722 44 12 44 
Maria Jönsson, sekreterare 
0705 55 88 69 
Mats Bergström 
0738 97 34 82 
Anders Gustavsson 
0736 43 54 68  
Johan Tydebrandt 
0703 71 78 44 
Bengt Tilly 
0708 25 07 02 
Anders Olsson 
0704 15 99 80 

http://hjalmsjoarena.se 
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