- Medlemskontakt #9
Våren har äntligen kommit och nu går det
fort. Söndagen den 29:e april samlas vi
för att öppna anläggningen för säsongen.
Meddela gärna deltagande från er klubb så
att vi kan se till att det finns tillräckligt att
lägga på grillen. Våröppningen är även ett
bra tillfälle för att träffas och diskutera möjligheter och planer.
29.4. är även vår ”tillsynsman och allt i allo”
Bernt Åke Lindgren med. Bernt Åke

(april 2018)

med affärsplan planeras klar runt årsskiftet. Föreningen finns på FB och hemsida
lanseras inom kort. Bli gärna medlem!
(100 kr/år för privatperson och 500 kr för
juridisk person).
Arbetet med de nya banorna har tyvärr
kommit att bli ytterligare försenat på
grund av att det befanns nödvändigt att
göra en ny bidragsansökan till SkåneIdrotten vilken de behandlar för närvarande.
Vår förhoppning och tro är att vi trots allt
ska få de nya banorna i sjön i sommar.

Den 18 februari hade vi Årsmöte i LRKs
fina lokaler vid hamninloppet. Nya i styrelsen är Anders Gustavsson (HRF) och Anders Hallberg (HKK): Vi tackar avgående
Paula Nilsson och Håkan Olander för deras goda insatser! Alla årsmöteshandlingar inklusive protokoll finns tillgängliga
i Dropbox. (De ordinarie ledamöterna finns
alla längst ner på denna sida och på hemsidan).
Bokningarna för säsongen är igång och vi
hoppas att alla klubbar ska ta tillfället i
akt att nyttja anläggningen för läger, gärna
i samverkan med andra klubbar. Beläggning framgår av hemsidan. Newfoundlandshundklubbens verksamhet ska ej utgöra något hinder för lägerverksamhet
inom rodd och kanot bortsett från 11-13
maj då de har en större sammandragning.
ÖRKK, HKK och ÄRKK planerar gemensamt träningsläger i juni och dessförinnan
arrangerar ÖRKK i samverkan med SI Senior Sport School med rodd och kanot. I augusti blir det deltävling i Skåneligan.
Eftersom vi ej haft tävlingar under de senaste åren på grund av muddringsprojektet, har vi anledning att bygga upp en
ny tävlingsorganisation. Den nya organisationen blir gemensam för rodd och kanot
och tre i styrelsen är engagerade i denna
uppbyggnad; Anders H, Mats och Ulf. Är
du intresserad av detta så tag kontakt med
någon av dem.
Naturarenan vid Hjälmsjön har gått in i ett intensivt läge i och med att
en kvalificerad projektledare har knutits till projektet. Rapport

diagram for 6 rowing lanes/9 canoeing lanes

Bansystemet kan med relativt enkla medel ställas om från 6 st 2000 m (rodd) till 9 st 1000 m
(kanot).

Som bekant införde Svenska Roddförbundet ny distriktsorganisation förra året.
Södra RDF (ett av fem) har kommit igång
med sitt arbete. Genom Ulf, som även sitter i SDRFs styrelse, eftersträvar vi att få
ett nära samarbete avseende tävling och
läger.
Event i Skåne samt Örkelljunga och
Helsingborgs kommuner har tagit initiativ
till att undersöka möjligheterna för att anordna WRMR2021 (World Rowing Master
Regatta) på Hjälmsjön! Fortsättning följer.
På årsmötet antogs en motion att vi ska
undersöka möjligheterna att anpassa anläggningen och skapa en idrottssektion för
Parasport. Sektionen ska ha ett regionalt
perspektiv, samla kompetens och bidra till
verksamhet lokalt och regionalt.
Till slut och som alltid: Styrelsen är intresserad av förslag till förbättring och
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan
och hör av dig!
Strövelstorp 11 april 2017 – Henrik

Styrelsen: Ulf Andersson (sekr., banor, tävling o marknad) 0706 812 977, Anders Hallberg (tävling +?) 0708 998 992,
Aleksander Rammus (hemsida) 0722 441 244, Mats Leo (fastighet) 0703 493 805, Anders Gustavsson (bryggor +?)
0736 435 468 och Henrik Malmros (ordf. o ekonomi) 0705 688 490 (Uthyrning; se www.hjalmsjoarena.se )

