
Medlemsbrev nr 15  - Augusti 2021             Information till medlemsklubbarna  http://hjalmsjoarena.se     

 

 

Äntligen full rulle igen! 
Kanot SM 
arrangerades den 10-15 juli. På tävlingsområdet samlades ca 500 personer - 
publik, tävlingsdeltagare och funktionärer. Under SM:s sex dagar genom-
fördes 260 lopp och tävlingarna fick mycket uppmärksamhet i media. För 
första gången genomfördes även SM i Parakanot.

Sprint SM i rodd  
Den 17 juli avgjordes Sprint SM i strålande väder. Det blev en lyckad till-
ställning och många frivilliga funktionärer ställde upp. Tack! 
Hjälmsjöregattan - som tyvärr ställdes in av kända skäl - ser vi fram emot 
att arrangera 2022.

Styrelsen 2021 
På årsmötet i vintras avtackades Henrik Malmros som ordförande efter ett 
gediget arbetet under många år. Ulf Andersson från Halmstad RK har nu 
tagit över ordförandeklubban och vi välkomnar även Andreas Engström 
från ÖRKK som är ny suppleant. Hör gärna av er till oss!

Ny hemsida  
Vår hemsida https://hjalmsjoarena.se/ har fått nytt fint utseende och vår 
Facebooksida Hjälmsjö Arena https://www.facebook.com/groups/
1541826336119696 har nu över 200 medlemmar. 

Välkomna till arbetsdag lördag 25 september kl 9.30 
Tillsammans jobbar vi vidare med att rusta och putsa upp vår fina arena. 
Ny arbetsdag är spikad till lördag 25 september kl 9.30. Välkomna! Hjälm-
sjö Arena bjuder på enkel lunch. Resebidrag går att söka för de klubbar 
som har långt att åka. Håll utkik på Facebook för mer information! 

Styrelse 2021 

Ulf Andersson, 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 Tyrebrandt: 0703 71 78 44 
Bengt Tilly: 0708 25 07 02 
Andreas Engström: 0709 39 83 84 

Kontakta oss gärna via telefon  
eller mejl: 
info@hjalmsjoarena.se 

Sprid nyhetsbrevet i era klubbar! 
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