Årsmelding for Arendal Kajakklubb 2004
Medlemstall
Vi er nå 210 medlemmer, hvorav 155 betalende medlemmer og 55 familiemedlemmer. Dette
er en økning på 24 medlemmer fra i fjor og er ny rekord for Arendal Kajakklubb.
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedl.
Styremedl.

Morten Paulsen
Harald Hervik
Oddbjørn Guttormsen
Astrid Gissinger
Roald Morland
Rune Tverbakk

+ ansvar for aktiv satsing
+ hovedansvar for kurs
+ ansvarlig for båthall
+ ansvar for web
+ ansvarlig for svømming/styrkerom
+ tur/sosial ansvarlig

Kurs
Klubben har holdt 3 fulltegna nybegynnerkurs, 2. juni, 9. juni og 23. august. Vi har arrangert
utendørs-eskimorullekurs over to kvelder, 24. og 31. august, med ca 10 deltakere.
Turer
Vi har hatt fellesturer hver onsdag fra 12. mai til 20. oktober. De har vært lagt opp slik at de
fleste kan delta, og med stor vekt på det sosiale. Vi har vært opptil 22 deltakere. Her har
Astrid Gissinger vært den store initiativtakeren, hennes ukentlige e-post med påminnelse om
turen har dradd mange opp av sofaen. 11. august hadde vi grillkveld og den 20. oktober hadde
vi mat i klubbhuset etter padleturen.
Den 16. mai drog vi på søndagstur til Blindeleia, med 15 deltakere. Helga 11.-13. juni var vi 6
medlemmer som deltok på Havpadleleiren på Hvaler, sammens med 90 padlere andre
padlere. Helga 11.-12. september arrangerte vi padle-og klatrehelg i Landvik, i samarbeidd
med Fjellsportsgruppa i Arendal Turistforening. 19 personer deltok. Den 19. desember
inviterte vi til søndagstur med start fra klubbhuset. Det var 0°C i vannet og lufta, men hele 18
personer ble med. Turen ble avsluttet med gløgg og grilling på brygga.
Treningsgruppa
Treningsgruppa har mer eller mindre faste treninger. Vi har ikke helt klart å få til det
treningsmiljøet som vi ønsker oss enda, men vi er på vei. Gruppa har i år bestått av 3
medlemmer og Morten Paulsen har vært drivkraften her. De har deltatt på flere løp bl.a. Den
lille styrkeprøven i Gjerstad vassdraget, Barmen rundt i Risør og Tripp Trapp Triatlon i
Lysefjorden. De har også har deltatt i norgescup tur og vært representert i NM maraton.

Markedsføring
Arendal kajakklubb har fått sin egen hjemmeside som har vist seg å være gull verdt. Den blir
hyppig oppdatert av Astrid Gissinger og er mye besøkt, med nesten 2000 treff siden
oppstarten i februar. Vi har laget en e-postliste, slik at vi får sendt informasjon jevnlig til våre
medlemmer, dette er en effektiv og billig måte å få ut informasjon på. Vi har utarbeidet en
egen brosyre som har blitt delt ut til potensielle medlemmer. Arendal kajakklubb var
representert på Fevikmessa den 1. mai. Den 8. mai arrangerte vi også i år, ”Åpen dag”
sammen med roklubben. Oppmøtet var labert, så vi bør vurdere en ny vri neste år. På
frivillighetsdagen i Arendal kommune den 18. september hadde vi stand. Samt at en gjeng
padlet fra klubbhuset til sentrum, for å skape blest. Erfaringen fra messene tilsier at vi ikke

helt traff vårt publikum, så vi bør vurdere andre typer reklame. Klubben ble leid inn av
Orienteringsleiren på Hove den 29. juni der det deltok ca. 60 padlere. Medlemmer i klubben
deltok på dugnad for å hjelpe til.
Båtkjøp
Med bakgrunn i god økonomi, tilskudd fra tippemidler for å kjøpe inn kajakker og et økende
antall medlemmer har klubben gjort en del investeringer i løpet av sesongen. Vi har kjøpt inn
fire Hasle-havkajakker, for å få et fullt kurssett. Vi har også investert i en K1 turracer (Racor)
og to wing-årer. Til treningsgruppa har vi kjøpt en K2 turracer (Struer Legato).
Klubbhuset
Våre representanter i husstyret har vært Harald Hervik og Preben Nilsen. Harald har ikke
deltatt, så Morten Paulsen har vært på alle møter og gjort hele jobben sammens med Preben.
Vi har i sesongen 2004 hatt en del aktivitet i husstyret. Bygget har blitt malt på dugnad
sammen med roklubben. Preben Nilsen og Morten Paulsen har gjort en kjempe innsats med å
organisere alt dette. Vi har hatt et godt samarbeidsforhold med roklubben i husstyret. Utleie
av gymsalen til Ju-Jutsi klubben er vi svært godt fornøyd med, og det har fungert svært godt.
Styrkerommet
Det har vært en del aktivitet i styrkerommet i løpet av året. Ikke alt har vært positivt. Det har
forsvunnet materiell, folk rydder ikke etter seg, de slukker ikke lyset eller lukke dører. Etter at
vi fikk mistanke om at noen drev med doping, gjennomførte Antidoping Norge en dopingtest,
med nedslående resultater. Fem ble testet og en av våre medlemmer testet positivt. Det var to
til som blir regnet som positive, men som ikke var medlemmer. De hadde blitt sluppet inn av
de andre. Med bakgrunn i dette arrangerte vi et møte hvor alle som ville fortsette å trene
hadde møteplikt. Der fikk de info om resultatet fra dopingtesten, om vårt standpunkt til
doping og de ble forelagt en kontrakt de måtte skrive under på for å få nytt nøkkelkort (vi
skiftet lås). Ca 20 medlemmer møtte opp og skrev under kontrakten. I ettertid har det blitt
bedre forhold på styrkerommet.

