
Protokoll för ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 15/6 2018 
 

Plats: Riverside 

Närvarande: 21 st egna och 3 gäster, Fredrik Röckner Lysekil, Dotte Nielsen och Marcus Kårebrand 

Dagens program: Uddevalla Swimrun & Run Dirt Race 

Kent hälsade alla välkomna till dagens Rotarymöte 

Cheyenne, tidigare medlem i Rotary Lysekil fick komma fram och mottaga en PHF för sitt arbete och 

arrangemang i RK Lysekil. Om klubben funnits kvar detta året skulle de fyllt 73 år. Cheyenne satt nästan  

i 2 år som president. Det p g a att hon förutom sitt egna president år fick hoppa in sista halvåret för 

den president som satt före henne. Efter sitt egna år fick hon ta över som president igen p g a av 

presidenten som tillträdde Cheyenne avled efter en tid. Hon är verkligen värd denna utmärkelse. 

Sen till dagens föredrag som Dotte och Marcus stod för. Två eldsjälar minst sagt och tidigare kollegor. 

Marcus jobbar på kommunen och bor i Uddevalla. Han tycker om att sporta och tränar en hel del, kallar 

sig elitmotionär. Dotte däremot gillar inte att träna på samma sätt som Marcus men han är en duktig 

kommunikatör som jobbar på Samhällsmedia där de skräddarsyr PR och marknadslösningar efter 

behov.  

I Mars 2016 började Marcus spåna på att anordna en Swimrun tävling i centrala Uddevalla för och tog 

upp detta med Dotte som genast hängde på denna idé och två dagar senare fanns de med på fb, 

hemsida etc. De insåg att båda älskar event…..Två vänner och gamla kollegor sådde ett frö som snart 

blev verklighet. Det blev en mycket lyckad tävling med många bra recensioner och lovord. Nu var de 

taggade att göra fler event och inte behöva vänta ett år till nästa gång. De blev tillfrågade att ordna 

något i samband med Strandpromenaden, 10 år i ug 2016.. De ordnade bl a en tipspromenad och 

löpevent med hinderbana längs strandpromenaden. Det var ca 350 deltagare då o mycket lyckat. De 

fick sen frågan att arrangera levande julkrubba på torget vilket Marcus själv fick ta sig an för Dotte blev 

pappa till tvillingar och ville vara föräldraledig i några månader. 

Upplaga 2 av Uddevalla Swimrun 2017, dubblades antalet deltagare. Liksom 2016 var det totalt ca 1 

mil löpning och 2 mil simning i olika omgångar som görs. Detta året ville de att det skulle vara ett minne 

med lite avkoppling och mingel efter tävlingen så det inskaffades badtunnor, alkoholfri ”champagne” 

och smörgåstårta vilket blev en trevlig avslutning på tävlingen.  

Sen var det dags för nästa event ”Run Dirt Race” som också blev en succé. Årets tävling hade 700 

deltagare men där kan man inte ha med alltför många deltagare. Den yngsta i år skulle fylla 16 år och 

den äldsta skulle fylla 76 år. Båda var väldigt nöjda och tyckte det var roligt. Alla kan vara med och göra 

efter sin egen förmåga, en del kör hårt och på tid och andra tar det lugnare.  

29/6 - anordnar de en enklare hinderbana för 5-10 åringar. Den ska gå Norra Hamngatan-Hasselbacken 

o avslutas Södra Hamngatan. Det är gratis och det passar ju bra nu under sommarlovstider.  

28/7 är det dags för årets Swimrun. Förra året kom en del världsmästare med och tävlade och de tyckte 

det var så bra så de kommer i år igen, ett bra betyg! 

29/9 -  Stadsstafett som samordnas med Uddevalla Näringsliv och Destination Uddevalla. Marcus och 

Dotte är ytterliggare två eldsjälar i vår stad som gör ett fantastiskt arbete. De gör detta helt själva och 

möjligen lite hjäp av vänner och familj.  



Jag hoppas jag fått med det mesta av allt som sagts…. 

 

Tack för mig! 

Annelie 

  

 

 

 

 


