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På gång…

Vi fortsätter att gemensamt arbeta med
att underhålla fastigheten och hela
området och vi söker fler sponsorer.
Självklart följer vi utvecklingen och
restriktionerna kring Covid-19
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Rodd

Hjälmsjöregattan arrangeras
den 17-18 juli 2021.
Se Svenska Roddförbundets
ragattakalender 2021.

Kanot

En ansökan om att arrangera SM i
sprint har lämnats in. Svenska Kanotförbundets Regattakalender spikas i
december.

Information till medlemsklubbarna

http://hjalmsjoarena.se

De nya bryggorna ligger på plats!
Tack vare bidrag från Stiftelsen Gripen och Örkelljunga Kommun har vi nu
nya bryggor och ramper från Floattech, som levererades och monterades
ihop i början av november. Vi ser nu hoppfullt fram emot kanot - och
roddregattorna 2021 och att tävlingssäsongen ska kunna genomföras utan
alltför begränsande restriktioner.

Hjälmsjöregattan 17-18 juli 2021
Vi ser mycket fram emot att arrangera denna roddregatta i juli nästa år.

Välbesökta arbetsdagar i höst
Bryggan fr 1970-talet togs upp för sista gången…historiskt! Bojupptagningen
gick smidigare tack vare de nya bojfästena, men rengöringen är fortfarande
ett tungt jobb. En rejäl röjning på hela området och bland träden bakom huset hanns också med. Vi ser nu ett ökat intresse i klubbarna kring att delta
under arbetsdagarna. Glädjande!

Svenska NFK

Nyhet: resebidrag

Styrelsen 2020:

Nu kan de klubbar som har längre avstånd till Örkelljunga ansöka om bidrag
för resor i samband med arbetsdagarna. Samåkning är att föredra (och om
ekonomisk möjlighet finns får klubbarna naturligtvis själva stå för resekostnaderna).

Planer finns på ett SM på Hjälmsjö
Arena, antingen 2021 eller 2022.
Henrik Malmros, ordf: 0705 68 84 90
Ulf Andersson, v. ordf: 0706 81 29 77
Per Persson, kassör: 0722 44 12 44
Maria Jönsson, sekr: 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

Kontakta oss

info@hjalmsjoarena.se

Träningsläger
Både Landskrona Rodd och Malmö RF genomförde under sensommaren
träningsläger. Vi önskar oss ”coronafria” förutsättningar för uthyrning och
träningsläger nästa år.

Sprid nyhetsbrevet
Om någon vill prenumerera på detta nyhetsbrev - meddela e-postadress.
Sprid brevet i era klubbar, sätt upp det på anslagstavlan. Stort Tack!
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