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Anteckningar	från	internt	möte	angående	Djur-
hamnsrodden	
Lördagen den 19 september 2020. 
Plats: Djurö Kulturhus. 

Närvarande: 
August Boj  AB 
Janurban Modigh               JUM 
Mats Stjärngren M 

Förhinder: 
Pontus Brolin  PB  
Carin Mogerud  CM 
Monica Bergquist               MB 
 
 

            
Syftet	med	interna	möten	

Att utarbeta förslag att förelägga Djurönäset, Kustbevakningen och Vindö Bygg-
varor med flera presumtiva intressenter. 
Förhoppningen är att kunna genomföra ett intressentmöte onsdagen den 14 okto-
ber kl 18 på Djurönäset.  

Agenda för mötet 
1. Finansiering: deltagaravgifter, andra avgifter, sponsring mm 
2. Tävlingarnas målgrupper: kändisar, elitroddare, barn, kvinnor, represen-

tanter för lokala båtklubbar och båtvarv osv- 

3. Tävlingskategorier: tävlingsrodd med 10-huggare,  
4. Tävlingsbanor: runt Djurö/Vindö, t&r Djurö - Runmarö, t&r Djurönäset – 

Stavsnäs sommarhamn osv 
5. Vår medverkan i programverksamheten 

6. Övrigt 

Finansiering 
   Finansieringsprinciper diskuterades. Beslutades att föreslå att: 

• Insatser som innebär kostnader av olika slag fördelas på medverkande ar-
rangörer, exempelvis båttransporter, utmarkering av tävlingsbanor, med-
verkande säkerthetsbåtar och arrangörsbåtar  

• Kulturarv Djurhamns syfte att sprida kunskap om Djurhamns marina 
historia från Stormaktstid 1611-1721. En budget på 50.000 kr är önskvärd 
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och kan exempelvis finansieras genom sponsring och avgifter från de som 
deltar i tävlingarna. 

Tävlingskategorier  
Efter en del diskussioner enades vi om att det kan vara bäst att första året helt fo-
kusera på rodd, inte paddling eller segling. Den primära kategorin är tävling med 
tiohuggare. Flottan har även ett tio-tal båtar för enmansrodd, gjutna plastbåtar av 
typen Pioner 12. För alla besökare som inte kommer med båt eller deltar till sjöss 
kan tävlingsrodd med roddmaskin vara ett alternativ och gå ut på att man tävlar 
om hur långt man ror på en viss tid uppdelat i olika åldersklasser. 

 

      Tävlingsbanor 
Beslöts att föreslå att kortdistansbanorna förläggs mellan Svinholmen (Djurö 
Båtklubb) och Klockaruddsholmen (intill Djurönäsets bastu). Därutöver en lång-
distansbana för de som vill har utmaningar, exempelvis Djurö-Vindö runt eller 
Trollhara tur & retur. 

 

Målgrupper 
En målgrupp viktig för att bidra till publicitet är kändisar, det som nämndes som 
exempel är lokalboende hockyproffs. En annan kategori kan vara proffsroddare. 
En tredje och viktig kategori är tonåringar. Det kan även vara olika verksamheter 
som tävlar mot varandra, exempelvis Sjöräddningen mot Kustbevakningen eller 
båtklubbar mot båtvarv.   

 

 

 



 Anteckningar Sida 3 (4) 
August/Janurban 2020-09-19 Djurhamnsrodde 

Internmöte om Djurhamnsrodden 2020-09-18.docx  2020-09-21 11:20:00 

 

Övrigt 
• Viktigt att det blir publikvänligt, dvs. möjlighet för publik att se tävling-

arna från Kyrkudden och Klockarudden och att starten kan bli från olika 
platser men kanske alltid mål på Djurönäset eller Kustbevakningen. 

• Ett önskemål är att få låna båtarna en hel vecka så finns det möjlighet för 
olika team att testa och ro med båtarna inför tävlingarna. 

• August åtog sig att kontakta Sjöräddningssällskapet/Värmdö/Djurö för att 
förhöra sig om deras intresse av medverkan. Vidare att kontakta Före-
ningen Stockholms Sjövärnsförening för att höra om deras intresse av 
samverkan. Den föreningen ansvarar för Klockaruddsholmen med stugor 
som har ett 30-tal bäddar och en mäss för ca 50 personer och som skulle 
kunna utgöra någon form av bas för tävlingsinstruktörer. 

• Beslöts att i allt informationsmaterial försöka få med vilken tid som epo-
ken stormaktstiden innefattar, 1611–1721. 

• Beslöts att redan nu skicka ansökan om att få låna båtarna av Försvaret. 

• Beslöts att föreslå att Djurhamnsrodden ska genomföras vecka 32, veckan 
innan skolornas terminsstart med tävlingar 13, 14 och 15/8. 

Vår medverkan i programverksamheten 
§ Vår förenings medverkan i Djurhamnsrodden blir att sprida kunskap om 

Djurhamns Maritima historia från stormaktstiden genom tryckt material, 
aktiviteter bl.a skådespel.  

Tid för nästa interna möte i Djurö Kulturhus 
Söndagen den 4/10 kl 18. 
  
 

 
   

August o Janurban    

 noteringar   
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Telefon och kontaktlista  

Namn e-Post Telefon Portfölj 
August Boj august.boj@gmail.com 070-529 02 75  
Carin Mogerud  carin.mogerud@hotmail.com 072-975 54 00  
Janurban Modigh  ju.modigh@gmail.com 070-251 37 07  
Mats Stjärngren mats.stjerngren@mil.se 070-649 20 10  
Pontus Brolin pontus@brolin.se 070-555 56 06  
Monica Bergquist monica.bergquist@telia.com 072-527 37 40  
    
    
    

 

Kommande mötesdagar: 
Datum Tid Vad Var 
    
    
    
    

 


