
 Verksamhetsberättelse Kanot och Motionssektionen 2013. 
 

Sektionen hade 155 medlemmar vid årets slut. 5 st. protokollförda styrelsemöten har hållits 

under 2013. Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande fram till årsmöte har varit 

Ingmar Åman efter Knud Larsens bortgång, sekreterare Allan Johansson, kassör Per-Åke 

Persson samt ledamöter Birgitta Persson och Ann-Christin Thörn 

Suppleanter: Alf Hansson och Rolf Olsson 

 
Årsmötet  
Den 22/2 2013 hölls årsmötet för Kanot-och Motionssektionen i Jämshögs Medborgarhus. 

58 medlemmar hade anmält sig till mötet, efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på 

fika och under tiden visade Rolf Olsson bilder från klubbens aktiviteter 2012. Även Ingmar 

Åman visade bilder från sin resa till Island och berättade om det trevliga som väntar oss på 

vår resa i höst. 

Allan Johansson informerade om en del praktiska saker att tänka på för dem som skall åka 

med oss till Island i höst. Kvällen avslutades med att ett antal vinster lottades ut bland de 

närvarande. Priserna var skänkta av Sparbanken 1826 och Vilbokshallen. 

 
Arlövsrevyn. 
Den 16/3 åkte 43 medlemmar till Arlövsrevyn.  

Först intog vi en mycket välsmakande middag  

på Hurva Gästis och fortsatte sedan med 

en liten rundtur i Malmö innan vi åkte till revyn.  

Här fick våra skrattmuskler bekänna färg under  

föreställningen som många upplevde som den  

bästa revy de sett. På hemvägen besökte vi  

åter Hurva Gästis där en härlig kvällsmacka  

stod framdukad till oss. 

                                                 

 

    Röjning av Skåneleden 
                                                                          Skåneleden har under våren röjts av ett 

    gäng goa killar under ledning av Rolf  

    Olsson. Lite arbete återstår med 

    spängerna som Bryggan i Bromölla 

    skall göra.    

     

    Vårvandringen   
    Den 5/5 vandrade 33 medlemmar längs 

    banvallen från Hemsjö 

    till Hovmansbygd.  Vi hade ett härligt 

    väder men löven hade ännu inte slagit 

    ut. Längs vägen berättade Bengt 

    Svensson om intressanta platser vi 

    passerade. 

    Vi stannade till vid en härlig plats och 

    intog vår medhavda fika. 

   14 



 
    Kajak-Kanotgrupper. 
    Kanotsektionen har fått 30 nya 

    medlemmar under året genom att 

    sektionen har arrangerat 1 kanotskola 

    för ungdomar samt 2 grundkurser i 

    kajakpaddling under Per-Arne Höög 

    och Jerry Mattssons ledning. 

    Kanotskolan pågick 25/6-29/6 och 

    kajakkurs1med start 29/5 och kurs2 

    den 27/8 i fem veckor vardera. Flera av 

    kursdeltagarna har sedan köpt egna 

    kajaker och några hyr av Fritidsklubben 

    Vi förväntar oss mer medlemmar under 

    2014 då vi planerar fler grundkurser. 

    Höstvandringen 

    15/9 20 medlemmar deltog i årets 

    höstvandring på Sternö i Karlshamn. 

    Vädrets makter stod oss bi under första 

    delen av vandringen. Vi stannade och 

    fikade på klipporna med utsikt mot 

    Hanö, som tyvärr inte syntes så bra i 

    diset. Vi fick också uppleva ett unikt 

    svampfynd. På en gammal trädstam 

    växte ett stort antal koralltaggsvampar, 

    en svamp som normalt inte växer i våra 

    trakter. Fyndet anmälde vi till Arne 

    Ryberg, Svampexpert, som blev helt 

    lyrisk. Då vi gått rundan på Sternö och 

skulle ta oss till Boön så började regnet falla och vandringsledaren bestämde att vi skjuter upp 

den delen av vandringen till ett senare datum. Alla deltagare var nöjda med dagens vandring. 
 
Islandsresan 
Den 25/9 åkte 45 medlemmar med buss till Kastrups flygplats där vi checkade in på flyget 

till Island. Efter c:a 3 timmars flygresa landade vi i ett regnigt och disigt Reykjavik. Därefter 

åkte vi ut till Blå Lagunen där vi tog ett varmt och skönt bad. När alla var nyduschade och 

klara så åkte vi till vårt hotell Park Inn och checkade in samt intog en gemensam middag. 

 

Nästa dag hade regnet upphört och efter  

en härlig frukost gav vi oss ut på en  

fantastisk guidad tur till Thingvellir,  

där den första riksdagen grundades för  

över 1000 år sedan. Därefter besökte vi  

Gullfoss, ett mäktig vattenfall med  

smältvatten från 2 glaciärer.  

Nästa stopp gjordes vid Geysir där vi  

fick uppleva hur hett vatten sprutade  

10 m upp i luften. 

    



Dag tre kom solen och vi for åter ut i  

den härlig Isländska naturen med nya  

mäktiga vattenfall och vid ett av dem  

hade vi möjlighet att gå in bakom de  

nerstörtande vattenmassorna. En  

underbar upplevelse. Ett litet missöde  

gjorde att vi fick besöka ett museum vid  

foten av vulkanen Eyjafjallajökull, som  

hade sitt berömda utbrott 2010 som  

påverkade hela Europas flygresor.  

Ägarna till museet hade vänligheten att  

visa oss en film från detta utbrott.  

Vi besökte också ett märkligt stenkonstverk och en grotta som naturen gjort vid havsstranden. 

 

Dag fyra ägnade vi förmiddagen till en guidad stadsrundtur i Reykjavik och fick se en mängd 

intressanta byggnader. Eftermiddagen fick vi till egna strövtåg i staden. Vid kvällens 

avslutningsmiddag blev vi bjudna på en överraskande show. Diskaren på restaurangen visade 

sig vara en fantastisk operasångare och han sjöng 2 låtar för oss och fick stående ovationer. 

Dag fem checkade vi ut från vårt härliga hotell och påbörjade hemresan. Alla kände redan då 

lite sorg att lämna denna fantastiska sagoö. Vi hade gärna stannat några dagar till. 

 
Köpenhamnsresan 
23/11 åkte ett 20-tal medlemmar till Köpenhamn och hade dagen fri till egna aktiviteter. 

Tivoli hade julmarknad och ströget var smyckat med girlanger och affärerna hade julskyltat. 

Vi hade tur med vädret och alla var nöjda med resan. 
 
 
Motionsgruppstugan 

En motionsgrupp under ledning av  
Tore Håkansson har träffats 1 gång  
i veckan i Kanotstugan som under  
året fått ett större samlingsrum,  
nytt trägolv, nymålat kök samt en  
ny ytterdörr. 

 
 

 
Olofström den 28/2 2014 

     

Ingmar Åman                Per-Åke Persson                Allan Johansson 

Birgitta Persson            Ann-Christin Thörn        
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