Årsmelding for Arendal Kajakklubb 2005
Medlemstall
Vi er nå tilsammen 244 medlemmer, derav 164 hovedmedlemmer og 80 familiemedlemmer.
Det er 42 som har tilgang til styrkerommet. Dette er en økning på 34 medlemmer fra i fjor og
er ny rekord for Arendal Kajakklubb.
Styret
Den 19. januar var det årsmøte, følgende styre ble valgt:
Leder
Morten Paulsen
+ ansvar for aktiv satsing
Nestleder Harald Hervik
+ hovedansvar for kurs
Kasserer
Preben Nilsen
+ ansvarlig for båthall
Sekretær
Astrid Gissinger
+ ansvar for web
Styremedl. Roald Morland
+ ansvarlig for svømming/styrkerom
Styremedl. Urd Bentsen
+ tur/sosial ansvarlig
Varamedl. Rune Tverbakk
Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 43 saker.
Kurs
Klubben har holdt 5 nybegynnerkurs og Morten Paulsen har tatt hovedansvaret her. Første
kurs var den 17. april i Grimstad svømmehall + en kveld ved klubbhuset, de neste kursene ble
holdt 6. juni, 8. juni, 23. august og 29 august. Alle kurs har vært fulltegnet med ca 10 deltakere. Den 8. juni var det teknikkurs, der 10 personer deltok. Morten Paulsen og Knut Bjørn
Bratteland instruerte.
Onsdagstur
Vi har hatt fellesturer hver onsdag fra 20. april til 19. oktober, men med en pause midt på
sommeren, i alt 22 ganger. Nytt for i år er at vi har hatt en turkoodinator som har hatt ansvaret
for hvor man skal dra, holde gruppa samlet og passe på at alle er med tilbake. De har vært lagt
opp slik at de alle kan delta, og med stor vekt på det sosiale. Det har blitt sendt ut ukentlige epost med påminnelse om turen. På noen turer har vi hatt ulike tema som padleteknikk, redningsteknikker, grilling, klubbkonkurranse og tacospising i klubbhuset, dette har blitt godt
mottatt. Svært mange har vært innom på en onsdagstur, i vårsesongen hadde i snitt 9 deltakere
og høstsesongen 13 deltakere (tilsammen 233 deltakere).
Dag-og helgeturer
•
5. mai hadde vi dagstur til Blindleia med 12 deltakere. Vi hadde en flott tur, sjøl om været
ikke var det beste.
•
28.-29. mai var det klatre-og padle helg i Grimstad's skjærgård. Et arrangement sammens
med DNT Fjellsport Arendal. Turen er svært populær og også i år fulltegnet dvs. 20 deltakere.
•
17-19, juni deltok 5 personer på helgetur til Lyngør. Dette var årets flotteste eventyr med
sol fra skyfri himmel og en liten vindpust i ryggen.
•
18. desember førjultur med 14 deltakere. Fin tur rundt Merdø, i flott vær. Etterpå var det
grilling på bryggekanten.
Treningsgruppa
Har hatt trening 1-2 ganger i uken, men ikke hver uke. Den har bestått av tre personer. Hovedmålet i år har vært Tour de Gudenaa i Danmark, der Knut Bjørn Bratteland ble nr 5. Vi har

i tillegg deltatt i Farrisløpet, Askerrunden, Telemarkskanalen, Skjærgårdsløpet og Stocholm
kanotmarathon.
Markedsføring
•
Arendal kajakklubb har sin egen hjemmeside som hyppig blir oppdatert.
•
Vi har også 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. Det er ca 100 adresser på epostlista, så vi mangler fortsatt en del medlemmer.
•
Vi har utarbeidet en egen brosyre som har blitt delt ut til potensielle medlemmer.
•
Den 10. mai arrangerte vi også i år, ”Åpen dag”. Vi hadde en ny vri på arrangementet i år,
i håp om å øke oppslutninga og det lyktes vi med, da det ble mange frammøtte, 30-40
stykker. Dagen ble annonsert i avisa, på nettsidene, der ble laget et skriv som kunne distribueres på mail og det ble hengt opp plakater i rundkjøringa ved Maxis. Nye potensielle
medlemmer ble vist rund og gitt info om klubben, mens gamle medlemmer arbeidet dugnad, der båter ble vasket og bonet. Til slutt var det grilling for alle.
•
Julie Ørum laget en flott reportasje om oss, som ble sendt på TVA.
•
Noen oppslag i lokalpressen bl.a. fra eskimorulleøving i basseng.
Investeringer
Vi har kjøpt inn 2 CostLine og 1 Bullet Tour (skjærgårdskajakker) disse blir svært flittig brukt
og helt klart de båtypene som er mest populær. Vi fikk tilskudd fra Norsk Tipping til å kjøpe
disse. Klubben har også investert i kajakkhenger. Klubben har nå ca 35 kajakker og 33 medlemmer har båtplass.
Klubbhuset
Våre representanter i husstyret har vært Harald Hervik og Knut Johan Giske. Det har i år ikke
vært så stor aktivitet i styret. Arbeidet med å bygge en trebrygge på dugnad ble påbegynt i
høst og arbeidet er nesten sluttført. Utleie av gymsalen til Ju-Jutsi klubben er vi svært godt
fornøyd med, og det har fungert godt.
Styrkerommet
I år har det vært bedre orden enn tidligere år, i styrkerommet. Det ser ut til at kravet om at alle
må skrive under en kontrakt før de får nøkkel fungerer bra. Men medlemmene er fortatt ikke
flinke nok til å rydder etter seg, slukke lyset og lukke dører.
Svømmehall
Vi hadde 7 søndager i Grimstad Svømmehall der vi øvde på redningsteknikker, spesielt ble
det trent på eskimorulle. Dette var et samarbeid med Nidelva padleklubb. Det var 6-15 personer som deltok. Hele vintersesongen har det vært svømmetrening i Stintahallen, i snitt deltar
12 personer.
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