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Styrelsen har under året haft sammanlagt 7 sammanträden.
Medlemsantalet är ca 170 st.

Roddaktiviteter
Under året har totalt 35 roddtillfällen ägt rum. (1999 – 37 roddar, 2000 – 37 roddar, 2001 –
52 roddar, 2002 – 59 roddar, 2003 – 43 roddar, 2004 – 31 roddar, 2005 – 32 roddar). I
statistiken räknas ett företag/organisation med två båtar som två roddtillfällen, Långrodden som ett tillfälle liksom Rångsjörodden.
•

•
•

•
•
•

Kristi Himmelsfärdsdag, 25 maj, sjösattes Hoppet och Tron. Rodd till Näsudden
med konfirmander från Ljusdal. Citat ur loggboken: Smärta är bara vekhet som
lämnar kroppen.
Därefter följde Nationaldagsrodd den 6 juni (23 deltagare), en kort tur på Norrdellen,
med efterföljande grillning på den soliga gårdsplanen vid klubbhuset.
Den 14 juni gick båda båtarna ut med ett sällskap som var på Bibelkonferens med
deltagare från hela landet – En äventyrlig färd på en stormig Dellensjö står det i
loggboken.
23 sommarkollodeltagare rodde en tur på Norrdellen den 18 juni.
27 juni rodde Ragnhildsborgs kursgård för femte året i rad.
Stämmorodd med två fullsatta båtar den 2 juli. Kusinerna Johan Trolin (fiol) och
Isac Bergström (dragspel) stod för musiken.
Verksamhetsberättelse 2006

Dellarnas kyrkbåtsroddare
1(1)

•
•
•
•
•

Onsdagsrodd. 5 juli roddes båda båtarna tillbaka till Dellenbaden. Motvind ut mot
Stormnäsudden, därefter en lugn rodd hemåt.
7 juli roddes ett brudfölje från ”Stonsars stenbrygga” till Dellenbaden där ett stort
tält var uppställt för bröllopsfest.
Onsdagsrodd. Båda båtarna ut på Norrdellen den 12 juli. Fiskelycka vid Kvarnholmen.
Onsdagsrodd. Tron gick ut på Sördellen den 19 juli.
Långrodd 22-25 juli. Hoppet drogs till Bergviken av Gurkan där vi startade
sommarens långrodd. Därefter rodde vi på Varpen, Voxsjön, Orsjön/Tevsjön. Vi
lånade dessutom båtar från tre av våra föreningskolleger i södra Hälsingland för
att kunna genomföra roddfärderna. På Orbaden inrättades vårt basläger.
På Voxsjön i lånad
båt och med Lasse
Feldtblad som
styrman.

•
•
•

Onsdagsrodd 26 juli. Utfärd till Näsudden.
Onsdagsrodd 2 augusti. I glödande kvällssol gick en fullsatt Hoppet till Orrön.
60-årsrodd den 5 augusti. Tron gick till Nätterön.
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Onsdagsrodd. Hoppet gick till Näsudden den 9 augusti.
Onsdagsrodd. Tron gick till Lillkråkan i kvällssolen den 16 augusti.
Det tappra
gäng på 8
personer som
gick ut till
Lillkråkan den
16 augusti.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

17 augusti gick båda båtarna ut med en grupp från Lunds skola i Forsa. Vi rodde till
Orrön i ösregn står det i Hoppets loggbok.
22 augusti gick Hoppet ut till Näsudden med ett gäng kvinnor.
Onsdagsrodd 23 augusti. Båda båtarna gick ut till Disan. CUL sommarkollo deltog
med 7 vuxna och 16 barn. Fullsatta båtar. Arrangemanget presenterades på
mittuppslaget i HT:s fredagsnummer.
25 augusti. Båda båtarna gick ut med personal från Ede skola i Delsbo till Orrön.
26 augusti gick båda båtarna ut till Orrön för grillning. Bröllopsjubileum 10 år.
26 augusti. Lyskväll med dubbelt så många marschaller utmed Norrboån, bron,
piren, stränderna och parken än tidigare år, eftersom vi samarrangerade kvällen
med Båtklubben. Vi serverade kaffe med bröd, korv och läsk vid klubbhuset och
kyrkokören sjöng ute på gårdsplanen. Båtklubben hade sitt arrangemang på
parken med wok och musikunderhållning. Mycket välbesökt. Två nattliga utfärder
med båtarna.
29 augusti gick Hoppet till Orrön med ett sällskap från Delsbo HC.
Onsdagsrodd 30 augusti. Sista onsdagsrodden gjordes med Hoppet. Vi rodde utan
nämnvärd paus till Lillön.
1 september tog Eva ut släkten till Frösön med Hoppet.
5 september gick Tron i hög sjö ut till Skrotten med ett 20-tal mellanstadieelever
från Lunds skola i Forsa.
6 september gick Tron ut till Lillkråkan med ett tiotal rehabiliterade från Ljusdal.
30 september drogs båtarna in i båthuset för rengöring och vinterdvala.
Dammsugning och såpskurning av båtarna. Rengöring av spåntaket på båthuset
och nedmontering av presenningarna på båtskjulet vid klubbhuset.
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Gustav och Per
njuter av Karin
Jonssons goda
soppa och Eva
letar efter nå’t
papper.
Båtarna är inne i
båthuset och
presenningarna
på skjulet är nedtagna, så soppan
är välförtjänt.

Övriga aktiviteter
Klubbhuset har hyrts ut ett antal gånger för fester. Den traditionsenliga Roddarfesten i
november fick i år byta namn till Båtfest, eftersom vi samarrangerade den med Båtklubben. Ca 150 personer kom till Bygdegården i Delsbo för att äta, dricka, dansa och ha
trevligt tillsammans. Jörgen Molén underhöll utanför Bygdegården med en häftig
ljusshow innan Accent spelade upp till dans.
Det överskott som genererades på Lyskvällen och Båtfesten lades som grund i en
bastufond. Styrelsen har fattat beslut om att uppföra en bastu vid Norrboån i omedelbar
anslutning till klubbhuset. Tanken är att inte bara vi i föreningen (och Båtklubbens
medlemmar) ska kunna nyttja bastun, utan den ska stå till förfogande till alla som är
intresserade. Det ska dock ske via ett bokningsförfarande.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att den förestående säsongen blir lika
spännande och välfylld som den i fjol. Föreningens olika aktiviteter möjliggörs genom
dess medlemmar, oavsett om man är aktiv eller endast stödjande medlem.
Om ni som läser denna berättelse känner att det skulle vara kul att göra något mellan
roddaktiviteterna så hör av er till någon av oss i styrelsen – det finns alltid behov av fler
aktiva krafter!

Owe Norberg
Ordförande
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