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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DELLARNAS KYRKBÅTSRODDARE ÅR
2003
Föreningen har under året haft följande styrelse:
Ordförande
Kalle Jonsson
Norrväna
Sekreterare
Kerstin Ringqvist
Näppänge
Kassör
Peter Jonazson
Ava
Ledamöter
”Lysh” Olle Persson
Fjärdsätter
Monica Lavén
Ava
Gustav Eriksson
Norrbobyn
Sven Ingvar Andersson Ava
Suppleanter
Bengt Olsson
Ramsjö
Per Hornej
Norrbobyn
Sture Åström
Norra Långsbo
Ingegerd Jonsson
Sjövik
Valberedningen Karin Jonsson
Fönebo
Eva Eriksson
Åkre
Revisorer
Olle Jonsson
Fjärdsätter
Rune Kron
Norrbobyn
Styrelsen har under året haft sammanlagt 2 styrelsemöte samt ett antal arbetsmöten kring
renovering av vårt klubbhus.
Antalet medlemmar var 247 varav 67 är barn/ungdom.
Under år 2003 har totalt 43 roddtillfällen ägt rum.. (1999: 37 roddar, 2000:37 roddar, 2001:52
roddar, 2002:59). I denna roddstatistik räknas ett företag med två båtar som två roddtillfällen,
långrodden som ett tillfälle och Rångsjörodden som ett.
Vi provade motionsrodd även detta år men ingen uppslutning kring det.
Mark Pole är ny styrman för året. Vi hoppas flera vill gå vår lilla kurs och träna lite. Styrmännen
träffar mycket folk och får ofta komma ut på Dellensjöarna om de vill. Att vara styrman innebär inte
alls att man har någon plikt – det är helt frivilligt huruvida man vill ta på sig styrmansuppdrag.
Under ombesörjande av båtvårdskommittén fick våra båtar under vårvintern behandling av rå linolja.
Tofter fick ytterligare lager av lack. Det är av vikt att vi undviker att gå på tofterna ty lacken blir
skadad och vatten tränger in. Vårrustningsdagarna i maj koncentrerades på åror, samt båtramp. Karin
Jonsson fixade fika vilket är väldigt uppskattat av alla deltagare.
Sommarbåthuset klarade vintern och isarna bra, endast några stolpar fick rättas till och tryckas ned
lite, ingenting var trasigt.
Renoveringsarbete har genomförts på klubbhuset, framförallt av APR - arbetare men också
föreningsmedlemmar:
Röda huset fick ny vägg på sidan som vättar mot lagunen, nytt utskäfte på samma sida samt att taket
som helhet justerades där det behövdes.
Järnspis installerades i gula huset i köket samt lite annan utrustning.
Rångsjörodden tog vi beslut på att vila ifrån år 2003. Vi beslöt att komma igen år 2004.
Stämrodden till Delsbo genomfördes med en välfylld båt. Musiken skapades av dragspelare Bent
Jacobson Norge och fiolen trakterades av Emma Reid. Vid Myra hade vi vår sedvanliga vila och fika
vilket kyrkan bjöd på. Präster med vänner och gästtalaren för Delsbo stämman fikade med oss och
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åkte sedan med sista biten till Nors bron.
Långrodden genomfördes Mälaren. Rodden gick mellan Adelsö och Djurgården via slussen i
Stockholm. Vi var två båtar och 50 deltagare. Vi bodde 3 dagar på campingen på Adelsö, några i
stugor och några i tält. En av grabbarna fick en gädda. På campingen spelade och sjöngs det bland
roddardeltagarna, grillning och kolbulle. Vi rodde i tre etapper varav en av etapperna avslutades vid
Drottningsholms slott.
Vårt klubbhus samt Dellenbadsparken hyrdes av SVT några veckor under juli månad för inspelning
av en skräckfilm. SVT hade länge letat lämplig inspelningsplats men när de åkte förbi Dellenbaden
var den platsen tveklöst funnen tyckte de. Filmen handlade om en alkoliserad campingägare som en
dag vaknade upp med en förnimmelse av att han styckat sin fru i fyllan och villan, mycket riktigt
blod och ..
Klubbhuset har också lånats av andra föreningar.
Lars G Karlsson firade sin 50 års dag i klubbhuset genom att ha öppethus där för sina gäster.
Malsta skola i Hudiksvall hyrde klubbhuset två nätter och bodde där med 4:e och 6:e klassare.
Lyskvällen vid Dellenbaden var välbesökt. Norrboån, bron, strandlinjer, piren samt parken, var
utsmyckade med hundratals marschaller. Stor eld tändes.. Kaffe och korv såldes vid klubbstugan.
Höstrustningen genomfördes i September. Båtarna dammsögs och skurades ordentligt. Soppa
serverades av Karin Jonsson Fönebo.
Höstfesten i november genomfördes väl.God mat, sång och dans.
För att ge en bild av övriga roddar så följer här en kort resumé i kronologisk ordning ur loggböcker
samt ur bokningskalender:
20-maj: Sjösättning av båtarna.
22-maj: Försäkringskassan Gävleborg ror till Orrön med båda båtarna fulla. Fint väder men kallt
vatten, de måsta alla vada iland vid Orrön pga. lite vatten.
28-maj: Hälsingtuna församlingspersonal rodde till Orrön som sen några år är ett kyrkoreservat. De
festade på grillspett, sallad och kaffe.
12-juni: Klass 7A från Ede skola med 26 elever ror med 2 båtar till Orrön med sina mentorer. De har
heldag med grillning, fiske, bad, frågesport och lekar. Kyligt på förmiddagen men in på dagen
varmare. Stark sidvind gjorde rodden hem lite knepig. Det var endast fem elever som rott tidigare.
16-juni: Lillkråkan besöks av Hudiksvalls teater förening.
18-juni: Iggesund Bruks elanläggningsgrupp ror till Orrön med rostbiff och potatissallad som lunch.
Friskvind.
24-juni: Ragnhildsborgs kursgård Södertälje ror till Orrön för att grilla och umgås. Fiska gjordes det
med. Blåste ostlig vind 15-17 grader och molnigt.
2-juli: Onsdagsrodd med båda båtarna fyllda med turister och medlemmar ror vi till Näsudden. Fint
väder.
6-juli: Stämrodd till Delsbo med en välfylld båt.
7-juli: IAL-läger(Internationella arbetslag), folk från hela Europa som gör volontär jobb på
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Ljusbacken och på Dellenbanans vänner gör en rodd tur på Dellen.
9-juli: Båtarna bogseras hem från Norsbron.
9-juli:Medicinmottagningen i Hudiksvall rodde ut i strålande väder, på hemvägen så tog det
tilltagande regnet plötsligt slut ! Kanon grej att ro tyckte flera i båten !
9-juli: Onsdagsrodd till Västråk i duggregn och stilla vind.
15-juli: Sommarlediga vänner ”ringdes ihop” och drog för rodd på Dellen. Klarblå himmel,
spegelblankt var det och 23 °C vattnet. Lunch och fika på Orrön.
15-juli: Rodde till Näsudden med 25 ungdomar från Sommarhemmet. Fika och bad.
16-juli: Onsdagsrodd till Orrön med två fyllda båtar.
19-juli: Scouter som är på läger i Ora ror från Dellenbaden till Moviken. De badar från kyrkbåten
mitt emellan Näsudden och Moviken.
20-juli: Båtarna bogseras till Ora från Dellenbaden. Scoutledare rodde sen från Ora till Dellenbaden
med stopp vid Orrön. Bad mitt på Dellen.
23-juli: Utflyktsrodd till Orrön över hela dagen i goda vänners lag.
23-juli: Onsdagsrodd med två välfyllda båtar till Lillön med medlemmar och turister. Bad och fika,
24 gr i vattnet kunde mätas med Kerstins nya termometer. Ljuvlig kvällssol. 45 minuter tog det att ro
en sträcka.
30-juli -– 1-aug: Långrodd på Mälaren med både båtarna..

6-aug: TBV gör en tidig morgonrodd med start kl 05.00. Detta skrevs bl.a. i loggboken:
Kaffe i ena handen.
Smörgås i den andra.
Solen speglas på Dellen
upp i ögonen.
Vinden är tyst.
En annan var:
Det här är livskvalitet.
Vilken fin liten ö, ”lillön”.
Att ro var inte så jobbigt
som jag trodde, bara roligt.
Vilken bra start på dagen,
det liksom killar i hela magen!
6-aug: Onsdagsrodd till Orrön i Nordvästlig vind. Haloring kring solen, spås oväder till helgen. 18
vuxna, 2 barn och en hund deltar.
13-aug: Onsdagsrodd med bl.a. roddare från Frankrike.
19-aug: Hudiksvalls/Idenors Centerkvinnor ute och ror i välfylld båt.
21-aug: Födelsedagsrodd med en 40 åring och två 50 –åringar från Gärdeåsskolan i Ljusdal. Fin
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kväll med solsken.
26-aug: Teknikprogrammet från Bromangymnasiet rodde två båtar till Lillön. Klarade sig från regn.
26-aug: Hälsocentralen i Delsbo skulle ha rott men det spöregnade, då blev det fikande i klubbhuset.
Det blev uppehåll så det blev ändå en roddtur på Södra Dellen.
26-aug: Malsta skola som hyrt klubbhuset två nätter gör rodd till Skrotten med två båtar. Grilla
varmkorv, saft och kaffe vid stranden.
27-aug: Teknikprogrammet från Bromangymnasiet ror till Västerstråk.
27-aug: Textilestetiska & sömnad Forsa Folkhögskola ror i motvind till Västerstråk, seglade på
årorna hem.
28-aug: Skolklass från Edeskola ror tillsammans med skolklass från Stockholm, båda sexor, ror till
Skrotten , totalt 48 barn. Skolklasserna brevväxlar och det var första gången de träffades. Det var
kraftig nordlig vind så det var en tuff rodd med mycket skratt, stoj och plockepinn med årorna. 20 gr
i vattnet så det badades också.
31-aug. Lyskväll.
3-sept: Skolungdom ror en sväng, de är många och turas om.
4-sept: Kick-Off rodd för IVA Hudiksvalls sjukhus. Tränade Qui Gong. Många skratt. Rodde i
motvind till Västerstråk.
17-sept: Hälsinge Lantkök ror med kunder från Mälardalen och Hälsingland. Rundade knapparna i
god fart under ivrig rodd. Utvalt nötkött grillades som sköljdes ned med lämplig dryck. Tore
Härdelin spelade.

Alla är välkomna att vara med i denna förening, även ni som bara vill vara stödmedlem har möjlighet
att ge ett bidrag. Det man framförallt stödjer vid medlemskap är rodd verksamheten, uppbyggnaden
av vårt klubbhus och Dellenbadsparken. Ni som är intresserade av styrelsearbete eller liknande hör
av er, det finns plats för flera, även ungdomar.
Det är förstås av största vikt för föreningen att vi behåller och helst utökar medlemsantalet för att få
det att gå ihop ekonomiskt. Våra företagsroddar ger också ett gott ekonomiskt bidrag. Föreningen
önksarönskar att fler vill lära sig till styrmän, vi har många roddar att hålla i på en säsong.
Jag tycker att vi alla tackar varandra för det gångna året. I denna förening är det många sysslor vi
gör. Vissa sysslor syns mer än andra men alla är dock lika viktiga och bidrar till att vi har en
fungerande förening som vi tycker det är att kul att ro med, eller bara stödja för att den fyller en
vettig funktion i vår bygd. Jag hoppas att ni som läst denna årsberättelse fortsatt vill stödja och vara
med i föreningen.
Jag vill på detta sätt särskilt tacka alla medlemmar och hoppas på ett nytt gott år med härliga roddar
och gott umgänge.
Kalle Jonsson/Ordförande
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