Årsmelding for Arendal Kajakklubb 2006
Medlemstall
Vi er nå totalt 265 medlemmer, hvorav 128 hovedmedlemmer og 87 familiemedlemmer. 50
har tilgang til styrkerommet. Det er en økning på 21 medlemmer fra i fjor, og Arendal
Kajakklubb tegner nok en rekord.
Styret
Den 1. februar var det årsmøte, følgende styre ble valgt:
Leder
Astrid Gissinger
+ nettside
Nestleder
Morten Paulsen
+ kurs og treningsgruppa
Preben T. Nilsen
+ kassere og båthall
Styremedlemmer Julie Ørum
+ sekretær, markedsføring, kommunikasjon
4 stk.
Roald Morland
+ svømmehall, styrkerom
Trine Lise Knutsen
+ turansvarlig
1.vara
Rune Tverbakk
2.vara
Knut Bjørn Bratteland
1.vara
Rune Tverrbakk
2.vara
Knut Bjørn Bratteland
Våre
Halvor Nyquist
representanter i
Astrid Gissinger (leder)
husstyret
Revisor
Oddbjørn Guttormsen
Valgkomité

Alice Broers (leder)
Unni Saulnier Lyngstad
Åsmund Bøe

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 65 saker
Kurs
• Klubben har holdt 5 nybegynnerkurs, 3 i juni og 2 i august. Til sammen har 46 deltatt
på kursene. I tillegg ble det holdt kurs i redningsteknikker i Stinta svømmehall den 28.
april. Rundt 20 møtte opp og fikk brynt seg med både kameratredning og egenredning
med årepose og eskimorulle. 3. mai var det teknikkurs på sjøen. Morten Paulsen har
hatt hovedansvaret.
•

Trine Lise Knutsen, Julie Ørum og Harald Hervik har tatt Padleforbundets Våttkort,
Aktivitetslederkurs Hav. Kursavgiften dekker klubben, mot av deltakeren er pliktige
til å holde minst 2 kurs hver i to år framover. Morten Paulsen har også laget en ny mal
som samtlige kursholdere skal følge ved våre introduksjonskurs Vi følger
Padleforbundets mal for introduksjonskurs, og velger å definere vår som en utvidet
versjon av denne, fordi vi blant annet har med kameratredning.

Onsdagstur
Vi har hatt fellesturer hver onsdag fra 26. april til 18. oktober, med unntak av sommerpause i
tre uker (19.07.-02.08.), 17. mai og åpen dag på klubben den 10. mai. Til sammen 21 turer,
med et snitt på 8 deltakere. Turene har vært varierte; Grimstad, Eydehavn, Nidelva, Merdø,
teknikktema og K2/rank båt-tur, for å nevne noen. Som vanlig er det pause på land, eller

sittende buffé i båt om været har vært av mindre vennlig sort. Vi hadde dessverre et tilfelle
hvor det ble igangsatt en leteaksjon i regi av redningstjenesten fordi en person forsvant fra
turgruppa (uten å gi beskjed til turkoordinator). Dramatikk der og da, men til alt hell ble
personen funnet i god behold i sitt hjem. I ettertid har klubben hatt noen runder i forhold til
sikkerheten generelt på disse turene, og det å gi beskjed om man velger å forlate turgruppa
spesielt. En egen beredskapsplan ble skrevet og lagt ut på nett. Turkoordinator har også fått
egen vest, med fløyte og førstehjelpsskrin.
Dag- og helgeturer
• 14. mai hadde ca 15 stykker en nydelig og solfylt dagstur i Lillesands skjærgård
med strandhugg på Auesøya. Med unntak av et par strandløver, fikk turfolket
oppleve øyas rike flora. Med økende vind, fikk likevel de som ville oppleve
Homborsund fyr, oppleve det.
• 20.-21. mai var det Padle- klatrehelg ved Grimenesvannet i Lillesand, i samarbeid
med DNT Fjellsport, Arendal. Litt regn, men både klatring og padling og sosialt
samvær under gedigen presenning gjorde susen. Ca 20 deltakere.
• 9.-11. juni Hvaler, avlyst pga. lite interesse fra klubbens medlemmer.
• 16.-18. juni dro 7 stykk på en fantastisk tur til Lyngør i strålende vær, varmt vann
og god iskrem m.m.
• 2.-3. september fikk et lite knippe (7 stykker) hardhauser oppleve forrykende vær
på Torungen. Heldigvis ble værmeldingen fulgt, og taxibåt hentet padlerne til og
fra Merdø. Enkelte påstod at Torungen i løpet av natten blåste inn i Galtesund.
• 24. september ble turmålet Risør endret til Frolands verk og ut Nidelva til
Rorevann i Grimstad. Fin tur med bål og kringle.
• Den 17. desember gjennomførte vi den tradisjonelle førjulsturen i flott vær. 11
personer padlet ut Galtesund og turen ble avsluttet med grilling på brygga.
Treningsgruppa
I løpet av året har treningsgruppa i hovedsak hatt to felles treningsdager i uka, men med flere
skudd på stammen har treningstider og dager vært vanskelig å samkjøre. Men så har det da
gitt noen gode resultater klubben kan være stolte av. Til sammen har 7 klubbmedlemmer
deltatt på ulike konkurranser, og gjort gode prestasjoner. Vi har deltatt på disse løpene
sesongen 2006:
Barmen Rundt, Risør (19km)
Blindleialøpet, Justøy (7,2 km), 98 deltakere
Dalsland Kanot Marathon, Sverige (55km), 800 deltakere
Tour de Gudenå, Danmark
Usken/Marøy Rundt, Stavanger (18/9km)
Nøtterøy Rundt
Markedsføring
• Arendal Kajakklubb har egen hjemmeside som blir hyppig oppdatert.
• Omtrent én gang i uka blir info om turer, kurs, dugnader etc. sendt ut til 126
medlemmer som er på e-postlista vår.
• Åpen Dag ble også i år avholdt på klubben i 10. mai. En del oppmøte, noen nye
medlemmer. Ble annonser med annonse i Agderposten, på vår nettside og plakat i
rundkjøringa ved Maxis. Medlemmer gjorde litt dugnad og det ble grillet.
• Vi er oppført på listen over frivillige organisasjoner på Arendal kommunes
hjemmeside og Agderposten.no

Investeringer
• Vi har kjøpt inn to splitter nye Coastline fra Bull. Disse båtene er populære og hyppig
brukt i klubben. Totalt har klubben nå 39 klubbåter, hvorav 4 er til reparasjon og to
defekte Struer Tracer er lagt ut for salg.
• Vi har kjøpt en ny wing-åre.
• Har kjøpt 7 vester og 7 trekk..
• Turledervest, med tilbehør
• Padlemaskin, romaskin og to spinningsykler, alt brukt. Vi har kjøpt Ribbevegg og fått
et Bråsterk treningsapparat.
Dugnader
Vi har hatt 6 dugnadskvelder for å ruste opp klubbens båtpark. Båtparken er nå i en vesentlig
bedre stand enn tidligere.

Bygningsmasse
• Båthall: Det planlegges ny båthall. Papirmølla er i gang, vi har også fått noen tilbud
på eksempler. Foreløpig står vi litt fast i forhold til godkjennelse av reguleringsplan.
Vi håper på å få ferdigstilt båthallen i løpet av 2007.
• Brygge ny trebrygge ble ferdig og sjøsatt på dugnad på våren
• Kai. Vi er tildelt tippemidler på kr 130.000,- Utbedring av kai skal gjennomføres i
løpet av 2007.
• Utleie: Jiu-Jitsuklubben leier fortsatt, og det fungerer greit.
Styrkerommet
Det har blitt gjort en skikkelig dugnadsinnsats på styrerommet. Rommene er pusset opp i fine
lyse farger. Vi har solgt unna en del gammelt utstyr, som var overflødig og tok mye plass. Vi
har kjøpt inn en del nytt utstyr. Styrkerommet blir godt brukt, både av padlere og ikkepadlere. Svetten renner på vindusrutene når det drar seg mot sen kveld. God stemning.
Svømmehall
På Stinta har det vært svømmetrening for klubbens medlemmer hver fredag kveld hele
vinteren. Fint tilbud for medlemmer som liker seg i vann året rundt. Vi brukte også bassenget
til redningsteknikkurs i vår.
Styret

