Verksamhetsberättelse Kanot och Motionssektionen 2014.
Kanotsektionen hade 64 medlemmar och motionssektionen 89 medlemmar vid årets
slut. 5 st. protokollförda styrelsemöten har hållits under 2014. Ordförande har varit
Jerry Mattsson, kassör Per-Åke Persson, sekreterare Allan Johansson samt ledamöter
Birgitta Persson, Ann-Christin Thörn och Ingmar Åman. Suppleanter Alf Hansson, Rolf
Olsson och Maksim Krulov.
1/2 En fullsatt buss åkte för att se Arlövsrevyns 20årsjubileumsföreställning. Vi stannade på Hurva gästis för
att avnjuta en härlig lunch innan vi for vidare till
Arlövsrevyn. Med bl.a. Sven Melander i toppform,
föreställningen blev en uppskattad upplevelse med många
goda skratt. Efter föreställningen gick färden åter till Hurva
gästis där vi intog en god kvällsmacka.
Årets aktiviteter fortsatte med årsmötet den 28/2 i Jämshögs IFs klubbstuga. Ett
välbesökt möte som efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på bildvisning av
Rolf Olsson och under fikan anordnades ett närvarolotteri.
Den 8/4 åkte vi på en minikryssning till
Helsingborg. Först besökte vi Trästället i Skyrup och
därefter åkte vi till Helsingborg och turade med
färjan mellan Helsingborg/Helsingör samtidigt som
vi intog en härlig buffé. Scandlines lottade ut ett
antal fina priser bland våra medlemmar. En mycket
uppskattad resa.
Vi har röjt vår del av Skåneleden både vår och höst under ledning av Rolf Olsson.

Vårvandringen den 18/5 var åter ett
besök på Boön för att slutföra den
avbrutna vandringen från i höstas.
Återigen hade vi inte vädrets makter
med oss men ett glatt gäng
genomförde vandringen.

Höstens vandring genomfördes på Blekingeleden mellan Boafall och Kanotcentralen.
En härlig upplevelse i en vacker natur.
Den 1/11 avslutade vi årets program med
att åka till Malmö Opera och
föreställningen Dr. Zjivago med bl.a. Sanna
Nielsen. Innan föreställningen intogs en
god lunch på Hurva Gästis där vi också
stannande på hemvägen och bjöds på en
kvällsmacka. En helt igenom lyckad och
uppskattad resa.

Kanotsektionen har under året anordnat
en kanotskola för ungdomar under
ledning av Per-Arne Höög och Anna
Persson. Kursen var fulltecknad och
uppskattades mycket av deltagarna. Man
fick bl.a. lära sig paddla, hur man
uppträder på sjön och vad allemansrätten
innebär.
3 kajakkurser för tjejer har genomförts
under ledning av Per-Arne Höög och Jerry
Mattsson. Här har man lärt sig paddla
kajak, hur man tar sig upp i kajaken om
man tippar och mycket mer.
Varje torsdag kväll under sommaren hade
deltagarna möjlighet att träffas och
paddla en runda tillsammans. Ansvarig
har Jerry Mattsson varit.
En motionsgrupp, under ledning av Tore Håkansson, har träffats 1 gång i veckan i
Kanotstugan. Även 2 tjejgrupper har träffats i Kanotstugan 1 gång i veckan.
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