
  Verksamhetsberättelse Kanot 0ch Motionssektionen 2012 
 
 
Sektionen har 110 medlemmar vid årets slut. 6 st.  

protokollförda styrelsemöten har hållits under 2012. 

 

Styrelsen har under året utgjorts av: 
Ordförande Knud Larsen, kassör Per-Åke Persson,  

sekreterare Allan Johansson,  

Ledamöter Birgitta Persson, Ann-Christin Thörn  

och Ingmar Åman.  

Suppleanter Alf Hansson och Rolf Olsson. 

 
Årsmöte hölls den 24/2 i Jämshögs Medborgarhus 
Ett 50-tal medlemmar hade mött upp. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds medlemmarna på ett 
bildspel från klubbens aktiviteter 2011 sammansatt av Rolf och intog en fika under Tiden. 
Medlemmarna deltog i utlottning av ett antal priser som skänkts av bl.a. Nordea, Sparbanken 1826 
och Vilbokshallen. 
 
3/3  Arlövsrevyn 
Vi åkte till Sjöbo Gästis och intog middagen där. Därefter fortsatte vi till Arlöv och årets upplaga av 
Arlövsrevyn med bl.a. Siw Malmkvist. En rolig och uppskattad revy. På hemresan bjöds vi på en 
kvällsmacka på Ekerödsrasten. 
 
18/4  Röjning av Skåneleden 
Ett 10-tal medlemmar röjde vår del av Skåneleden under ledning av Rolf Olsson. En härlig dag 
och vi stannade i en solig glänta och intog vår medhavda fika. 
 
22/4  Lord of the Dance 
60 medlemmar åkte med bussen till Sjöbo Gästis där vi intog middag. Resan fortsatte sedan till 
Malmö Konserthus där vi fick uppleva en helt fantastisk föreställning av Lord of the Dance. Det var 
på den enda platsen i Sverige som man kunde uppleva detta. En helt otrolig och uppskattad 
dansuppvisning av Michael Flatley och hans dansare. 
 

20/5 gjorde vi en vandring i det natursköna Halens naturreservat. 
Detta under ledning av Ingmar Åman. Ett 15-tal medlemmar deltog och vid Bergatorpet intogs den 
medhavda fikan. Alla uppskattade denna härliga vårvandring. 
 
3/6 Årets Halendag 
      För andra året  
      genomförde vi  
      Halendagen tillsammans 
      med Kanotcentralen,  
      Fritidsklubbens alla  
      sektioner, Halenflotten,  
      Halens Camping och  
      Halens Krog.  
      Vi hade inte så bra  
      väder i år men ett  
      uppskattat program  
      genomfördes. 
 
  Starten vid Kanotävling mellan föreningar i Olofström. 



 
23/9 Höstvandring 

 En Höstvandringen genomfördes i området  
kring norra Ryssberget under ledning av  
Ingmar Åman. 17 medlemmar deltog och  
vi hade tur med vädret. Under vandringen  
gjorde vi ett uppehåll och intog vår egen  
medhavda matkorg. Alla var nöjda med  
den trevliga vandringen. 

 
26/9 Röjning av Skåneleden  

8 medlemmar vandrade vår del av Skåneleden och röjde det som behövdes. Leden var i bra skick 
och trots det fuktiga vädret hade vi en trevlig dag. Fikapaus hade vi vid en mysig plats längs leden. 
Ansvarig var Rolf Olsson. 

29/9 Musicalen Evita 
Ett 30-tal medlemmar åkte till Hurva gästis där vi intog middag. Därefter till Malmö och Evita med 
bl.a. Charlotte Pirelli. En härlig musikupplevelse med bra skådespelare. 

13/11 Skåneledsträff 
Enoc Svensson och Rolf Olsson besökte Örenäs slott för den årliga träffen med de ansvariga för 
Skåneleden. 

24/11 Köpenhamnsresan 
 43 medlemmar åkte till Köpenhamn. Vi hade fria aktiviteter där så det fanns möjligheter att 
besöka både Tivoli och gå en runda på Ströget för dem som så önskade. Det var väldigt mycket 
folk i rörelse.  
Hela Tivoli var skrudat till julstämning med ett fantastiskt skådespel av ljus och glitter. 
Temat var ryskt i år med stora byggnader och kupoler. Vi hade tur med vädret 
och upplevde en mycket skön dag i den Danska huvudstaden. 
 
Hovmansbygd 

Under sommaren har ett antal medlemmar jobbat med att frilägga en gammal stenmur i 
Hovmansbygd som använts som en form av lastplats för en sagogrynsfabrik som funnits i 
närheten. Vi har sågat ner träd som Länsstyrelsen markerat samt snyggat upp längs muren 

Motionsgrupp 
En motionsgrupp under ledning av  
Tore Håkansson har träffats 1 gång  
i veckan i Kanotstugan. 

Studiecirkel 
En studiecirkel, med Per-Åke Persson som  
ansvarig, med fortsatt genomgång av  
klubbens historia som mål har genomförts. 

Olofström den 22/2 2013 

Knud Larsen Per-Åke Persson Allan Johansson 

Birgitta Persson Ingmar Åman Ann-Christin Thörn   
     


