Verksamhetsberättelse 2017

Roddaktiviteter
Under året har 35 roddtillfällen ägt rum, således lite sämre än fjolåret. I statistiken räknas ett
företag/organisation med två båtar som två roddtillfällen, Långrodden som ett tillfälle liksom
Rångsjörodden.
Under året nyttjades kyrkbåtarna till endast 12 företagsroddar eller motsvarande från mitten
av juni ända fram till mitten av september, den sista med ett gäng väverskor från Hawaii.
Därefter drogs båtarna in i båthuset och rengjordes.
Även i år gjorde vi ett uppdrag åt Tuna-Attmars församlingar med sex färder över Marmen
i mitten av augusti. Den 3 juli var det dags för stämmorodd med både Hoppet och Tron
fullsatta. Tyvärr var det kraftig motvind. Hoppet gick även ut två veckor senare vid Bjuråkersstämman – då var det vackert väder!
Årets långrodd gick till Gedenå i Danmark, endast med Hoppet. Där bodde vi på campingen i
Silkeborg och åkte till och från den alla dagar vi var i Danmark. Välordnad camping där våra
stugor låg ganska väl samlade.
På onsdagen åkte vi till Mossö bro där vi sjösatte. 18 km rodd till Holmen camping där vi
fick dra upp båten och sjösätta den i Ry hamn, några kilometer bort. På kvällen åts det
kôlbullar och musicerades.
Andra dagen rodde vi från Ry och nästan fram till campingen, men vi behövde ävendenna
dag lyfta båten förbi den stora forsen mitt i staden. Men till kvällen låg båten vid en brygga
nära campingen. 16 km rodd. Innesittarkväll i ösregn. Den tredje dagens rodd började vid
campingen och slutade vid Kongens bro. 22 km lätt rodd – både medvind och medström.
Grillkväll.
När vi åkte till Kongens bro för att ro den sista biten till Tange och avslut, hade några redan
åkt hem. Lugn rodd medströms med mycket fågelsång, men svårt att kunna gå iland så
förmiddagskaffet intogs på båten. När det var dags för lunch blev vi väl mottagna av
båtklubben i Ans, som öppnade en bom så vi kunde ligga väl skyddade i deras båthamn. Efter
ca fyra timmars och ca 15 km rodd drogs Hoppet upp på trailern för sista gången vid
Tangeverket.
Slutord
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att det kommande blir lika spännande och
välfyllt som det i fjol. 2018 års långrodd förläggs till Roslagen (Väddö kanal och Arholma). I
skrivande stund är resan fulltecknad.
Föreningens olika aktiviteter möjliggörs genom dess medlemmar, oavsett om man är aktiv
eller endast stödjande medlem – för det tackar vi er.

Owe Norberg
Ordförande
Du blir väl med i år igen i Dellarnas Kyrkbåtsroddare?

Njut av en fantastisk naturupplevelse och trivsam gemenskap. Alla kan delta, även nybörjare.
Vill man inte ro kan man följa med som passagerare.
Turerna utgår från vårt klubbhus vid Dellenbadsparken i Bjuråker.
Ni kan delta på våra utflyktsroddar varje onsdag kl. 19.00 under hela sommaren, från juni tom
augusti utan föranmälan, först till kvarn gäller. Föreningens medlemmar ror gratis, annars
kostar det 50 kr/person för vuxna. Vi ror ut och fikar, oftast på någon ö.
Ta med släkt, vän, grannen, eller kom själv.
Ta med eget fika!
Eller boka er egen utflykt för grupper om minst 10, max 40 personer.
Pris 2 000 kr/båt inkl styrman. Bokas hos Olle 070-563 38 09
Eller vill du vara med på …

*Nationaldagsrodd 6 juni – Vi samlas vid klubbhuset klockan 16.00 och firar
nationaldagen med lite grillfest. Tag med egen mat.
Därefter har vi ”vanlig” onsdagsrodd kl 19:00, öppen för alla.

* Marmen Tuna-Attmars församling, tis 19 juni. Dom tyckte det var så trevligt de tidigare
åren, så dom vill att vi kommer upp i år igen. Några erfarna roddare behövs.

* Stämmorodd 1 juli – samling ca kl 07.00 Dellenbaden. Anmäl dig till Olle
070-563 38 09 veckan före. Även 15 juli – samling ca 09.00 Dellenbaden. Anmäl dig till
Bengt Sahlin 070 334 41 97.

* Långrodden går i år till Roslagen v 29.
OBS! Ingen onsdagsrodd 18 juli

* Rångsjörodden början av augusti. Om några vill anmäla ett lag kan ni göra det till
Peter Jonaszon – 070-382 35 06.

* Som medlem har du därtill tillgång till vår vedeldade bastu på piren vid Dellenbaden.
Boka hos Gustav 070-538 35 50. Du tar med egen ved, eldar själv. Fredagskvällar brukar det
oftast vara varmt i bastun året runt.

* Under hösten lägger vi om taket på båthuset i Blodmyra. Alla händiga som inte är
höjdrädda är välkomna att delta i arbetet.
Du kan även hyra klubbhuset för privata sammankomster.
Hemsida: www.helsingerodd.se eller direkt till www.dellarnaskyrkbatsroddare.se
Ordförande: Owe 070-687 90 95 owe.norberg@gmail.com
Båtbokningsansvarig: Olle 070-563 38 09
Bastu, Klubbhus – bokningsansvarig: Gustav 070-538 35 50
Välkomna önskar styrelsen: Eva, Gustav, Mark, Owe, Peter, Tord och Ulf

