- Medlemskontakt #11
Den 29 september invigdes de nya banorna! Vädret var tillfredsställande och
flaggorna var hissade. I arla morgonstunden gjordes en del behövliga justeringar

Anders Gustafsson och Ulf Andersson kl. 0730 på
invigningsdagen (foto H Malmros)

Efter att banorna ”befunnits väl fungerande” talade samhällsbyggnadschefen i
Örkelljunga, Kristian Swärd, varefter han
förklarade de muddrade banorna och det
nya albanosystemet invigda.

Kristian Swärd klipper bandet… (foto M Leo)

av banan för att för att invigningen, som
startade klockan 11, skulle kunna ske
med gott samvete.

(foto M Leo)

Runt 70 personer hade anmält sig till invigningen.
(foto M Leo)

Först ”provades” banorna genom tävling

Juniorlaget bestod av: Filip Zettergren, Ebba Grimberg, Matilda Waide och Thea Ingvarsson och masterroddarna var Filip Zettergren, Ebba Grimberg,
Matilda Waide och Thea Ingvarsson (foto M Leo)

mellan juniorer från Halmstad med masterroddare från Höganäs i scullerfyror.
Därefter tävlade kanotister från Helsing-

borgskanotisterna och Örkelljunga Roddoch Kanotklubb som hade höstläger på
anläggningen. Även singelscullrar från
HRF tävlade.

(oktober 2018)

Svenska kanotförbundet, representerat av Birgitta Nilsson, lämnade över SKFs
standar och konstaterade att
förbundet ser fram emot att
åter kunna arrangera
tävlingar på Hjälmsjön.

Bo Larsson,
HRF berättade
om hur han på
50-talet varit
med om tävlingar på Västersjön innan
Skånes Roddförbund hade hittat fram till
Hjälmsjön.
Bo Larsson och Henrik Malmros
samtalar om 50-talet (foto M Leo)

Evert Ryberg, HRK, som
var med om uppbyggnaden
av Hjälmsjö Roddstadion,
berättade om hur man
1979 organiserade europeiska juniormästerskap på
Hjälmsjön. Ca. 950 deltagare varav 95 kom från Italien - i chartrat flygplan!
Återkommande tävlingar
var Götalandsmästerskapen.

Evert Ryberg
(foto M Leo)

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 )

- Medlemskontakt #11
Mats Leo informerade om kustrodden i
Sverige och ställde ut en dubbel från företaget Leo Coastal Rowing.

(oktober 2018)

Projektledaren
Ulf Andersson
får blommor av
Helsingborgskanotisternas
ordförande
Ronny Nilsson
(foto M Leo)

Provapårodd med kustroddsdubbel från Leo
Coastal Rowing (foto M Leo)

En udda fågel bland de elva medlemsföreningarna i Hjälmsjö Arena är Svenska
Newfoundlandshundklubben södra lokalklubben. De har under många år tränat
sina stora hundar i livräddning i Hjälmsjön.

Dess ordförande, Mats Bergström, simmade ut i sjön varefter hunden på kommando bogserade in honom till land.
Annika Nielsen, MKK, berättade om hur man bedriver
parasport i Malmö. Hon
passade samtidigt på att
titta sig runt på Hjälmsjöanläggningen inför kom(foto M Leo)
mande försök att få den tillgänglighetsanpassad.

Efter invigningen serverades grillat och kaffe med
kaka (foto H Malmros)

Om de nya banornas. Vid invigningen var
de sex 2000 m roddbanorna i sjön även om
det bara var de sista 500 metrarna som var
fullt bojade. Banan håller internationell
standard med boj på var tionde meter och
på var femte under de första 100 metrarna. Montering av de extra tre vajrar
som möjliggör omställning till 9 st 1000 m
kanotbanor sker först inför nästa säsong.
Banorna har finansierats genom bidrag
från RF via SkåneIdrotten och Jordbruksverket (EU-medel) via Länsstyrelsen samt
en egen penninginsats från Hjälmsjö
Arena på drygt 10%.

Material och förmontering har levererats
av Certex i Jönköping och för installation i
sjön av nya förankringsringar och iläggning av vajrar svarade Svensk Sjöentreprenad i Malmö.

Tack till HGRF som ställt upp med många
vaktmästardagsverken i samband med
bojning!

Masterroddaren Bengt Nilsson, LRK instruerade
kommande generationers roddare (foto M Leo)

Till slut och som alltid: Styrelsen är intresserad av förslag till förbättring och
ökad samverkan. Se kontaktinfo nedan
och hör av dig!
Strövelstorp 6 oktober 2018 – Henrik
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