
- Medlemskontakt #10 (augusti 2018)  
 

             Styrelsen: Ulf Andersson (sekr., banor, tävling o marknad) 0706 812 977,   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 ) 

 

Det mörknar snabbt om kvällarna och 
hösten börjar sätta spår. Innan höstlugnet 
infinner ska dock en hel del hända. 

Banorna ska äntligen komma på plats. 
Fredagen 24 aug. levereras material och 
under helgen har vi en hel del förberedel-
ser som ska göras, dels på land med viss 
montering på vajrar, fästa linor vid bojar 
samt märka ut var nya ankarpunkter på 
sjöbotten ska vara. På måndagen etablerar 
sig SSE (samma företag som svarade för 
muddringen) och på tisdag och onsdag 
(28-29 aug.) läggs banorna i sjön.  

Både under helgen och under iläggning av 
banorna behöver vi insatser från med-
lemmarna. Vi ber alla klubbar att höra ef-
ter vilka medlemmar som kan ställa upp 
och meddela Ulf som samordnar detta 
(ulf.g.andersson@hotmail.com respektive 
0706 812 977). Under helgen behövs 8-10 
personer och under tisdag och onsdag 6-8 
personer.  

Södra Roddistriktsförbundet (SRDF)  an-
ordnar ungdomsträningsläger 1-2 sep-
tember. Inbjudan har gått ut till klub-
barna och mer info fås genom Ulf (se ovan). 

Lördagen den 29 september planeras in-
vigning av de nya banorna. Vi kommer 
att bjuda in sådana som varit oss behjälp-
liga i arbetet samt roddare, kanotister och 
deras klubbar. Lättsamma tävlingar och 
förtäring arrangeras och vi ber er redan nu 
markera dagen i almanackorna. Närmare 
information planeras gå ut i månadsskif-
tet. 

Örkelljunga Rodd och Kanotklubb ut-
vecklas positivt. Under augusti har rodd- 
och kanotskolor hållits med en dryg hand-
full nya medlemmar som resultat. I fre- 

 
dags gick en deltävling i Skåneligan på 

Hjälmsjön. Klubbens båtbestånd växer 
stadigt. Under året har man bl.a. inför-
skaffat 1 st K4-a och 2 st K2-or. På rodd-
sidan har man 4 st egna båtar och 3-4 in-
lånade.  

Sommarens aktiviteter har avlöpt väl i 
mestadels strålande väder. Våra danska 
vänner är nöjda med sina läger om ock 
med något färre deltagare i år än i fjol. 
Hundklubben är den medlemsklubb som 
vid sidan av ÖRKK mest utnyttjat anlägg-
ningen. 

Arbetet med att försöka få WRMR2021 
(World Rowing Master Regatta) till Hjälm-
sjön fortsätter. Intresseanmälan är in-
skickad och vi har bett att få en första be-
dömning av FISA (det internationella rodd-
förbundet) av de fysiska förutsättningarna 
vid Hjälmsjön så snart som möjligt. I mit-
ten av oktober kommer det två represen-
tanter till Skåne och vid det laget har vi 
fått besked om Hjälmsjön är uttaget som 
(en av tre) kandidat för arrangemanget. 
Slutgiltigt besked ges nästa sommar. 

  

Till slut och som alltid: Styrelsen är in-
tresserad av förslag till förbättring och 
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan 
och hör av dig!  

Strövelstorp 16 augusti 2018 – Henrik 

http://www.hjalmsjoarena.se/
mailto:ulf.g.andersson@hotmail.com

