Årsmelding for Arendal Kajakklubb 2007
Medlemstall
Vi er nå totalt 228 medlemmer, hvorav 163 hovedmedlemmer og 65 familiemedlemmer. 53
har tilgang til styrkerommet. Det er en nedgang på 37 medlemmer fra i fjor.
Styret
Den 17. januar var det årsmøte, følgende styre ble valgt:
Leder
Astrid Gissinger
Nestleder
Morten Paulsen
+ nye medlemmer, treningsgruppa
Preben T. Nilsen
+ kasserer, båthall
Styremedlemmer Julie Ørum
+ sekretær, nettside
4 stk.
Roald Morland
+ svømmehall, treningsrom
Trine Lise Knutsen
+ kurs, turansvarlig
1.vara
Rune Tverbakk
2.vara
Knut Bjørn Bratteland
Våre
Halvor Nyquist
representanter i
Astrid Gissinger
husstyret
+ kasserer
Revisor
Oddbjørn Guttormsen
Valgkomité

Åsmund Bøe (leder)
Unni Saulnier Lyngstad
Marit Rose

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 43 saker
Kurs
Klubben har holdt 4 introduksjonskurs, 2 på våren og 2 på høsten. Ca 45 har deltatt på
kursene i år, i tillegg til 3 kurs som er avholdt for ansatte i APL og 1 kurs for Sevan Marine.
Det ble holdt kurs i redningsteknikker i Stinta svømmehall den 20. april. Rundt 10
medlemmer møtte opp og fikk brynt seg med både kameratredning og egenredning med
årepose og eskimorulle. Trine Lise Knutsen, Julie Ørum, Morten Paulsen og Harald Hervik
har vært kursholdere. 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 25. april til 17. oktober, med unntak av sommerpause i
tre uker (18.07.-01.08.), turen langs svenskekysten (13.-17-juni) og åpen dag på klubben den
9. mai. Til sammen 21 turer, med mellom 2 og 17 deltakere. Turene har vært varierte;
Grimstad, Eydehavn, Nidelva, Merdø, tematurer (padleteknikk og kameratredning) og K2turer, for å nevne noen. Som oftest er det pause på land med litt å bite i. Totalt 11
turkoordinatorer.
Dag- og helgeturer
• 2.- 3. juni var det Padle- klatrehelg ved Grimenesvannet i Lillesand, i samarbeid
med DNT Fjellsport, Arendal. Ca 20 deltakere.
• 13.-17. juni langhelg langs Svenskekysten. En suksess med god planlegging og 8
fornøyde turdeltakere.

•
•
•

23. september dagstur Myklandsvannet. 10 deltakere padlet vannet på langs.
Den 16. desember gjennomførte vi den tradisjonelle førjulsturen i flott vintervær.
11 personer padlet ut Galtesund og turen ble avsluttet med grilling på brygga.
Pga liten interesse ble turen til Auseøya i Lillesand og Søgneturen avlyst.

Treningsgruppa
I løpet av året har treningsgruppa i hovedsak hatt to felles treningsdager i uka, men vi har
kanskje hatt mer individuelle treningstider i år. Vi er ca 6 aktive i treningsgruppa, men flere
har deltatt på løp. Vi har deltatt på 11 forskjellige konkurranser, og gjort gode prestasjoner
sesongen 2007, med flere plasser på pallen.
Resultater:
Paradisløpet Silkeborg, Danmark (24km): 2.pl Tur Knut Bjørn Bratteland
Nordisk Mesterskap Kajakk Maraton (26km): 11.pl Racer Morten Paulsen (m/ turracer)
Strand Kajakkmaraton (21km): 1.pl Tur Morten Paulsen. 2.pl Tur Thomas Hestvold
Vannvittig Kilsund
Nøtterøy Rundt, Tønsberg (32km) 44 deltakere: 1.pl K2MIX Trine Lise Knutsen/Thomas
Hestvold. 1.pl K1Hav Morten Paulsen
Blindleialøpet, Justøy (7,5 km), ca 96 deltakere: 3.pl Damer Julie Ørum, 4.pl Trine Lise
Knutsen. Herrer 5.pl Morten Paulsen, 6.pl Knut Bjørn Bratteland, 13.pl Oddbjørn
Guttormsen.
Barmen Rundt, Risør (19km) 23 kajakkpadlere deltok: 1.pl Damer Julie Ørum, 2.pl Trine
Lise Knutsen. Herrer 1.pl Morten Paulsen, 2.pl Oddbjørn Guttormsen
Dalsland Kanot Marathon, Sverige (55km), 800 deltakere: 8pl. Morten Paulsen
Arendal Kayak Race (13km), 48 deltakere: 1.pl Damer Julie Ørum, 2. pl Trine Lise Knutsen.
Herrer 2.pl Morten Paulsen.
Tour de Gudenå, Danmark (120/87km), 888 deltakere: 4.pl K1 +50 Knut Bjørn Bratteland. 6.
pl K1 Senior Morten Paulsen. 3.pl K2MIX Trine Lise Knutsen/Thomas Hestvold. Classic
16.pl Julie Ørum, 114.pl Oddbjørn Guttormsen.
Usken Rundt, Stavanger (17km): 3.pl Morten Paulsen, 5.pl Oddbjørn Guttormsen.
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 141
medlemmer som er på e-postlista vår.
• Åpen Dag ble også i år avholdt på klubben i 9. mai. Bra oppmøte, noen nye
medlemmer. Ble annonsert med annonse i Agderposten, på vår nettside og plakat i
rundkjøringa ved Maxis (som for øvrig ble revet ned ganske kjapt). Medlemmer
gjorde litt dugnad og det ble grillet.
• Vi er oppført på listen over frivillige organisasjoner på Arendal kommunes
hjemmeside og Agderposten.no
• Medieomtale i lokalavisene Arendals Tidende og Agderposten papir- og nettavis, samt
radio P5 i forbindelse med Kajakkens Dag i Arendal. Noen nye medlemskap tegnet
denne store dagen. Se ellers eget punkt om arrangementet.
• To større reportasjer i den riksdekkende bladet Padling (Norges eneste rene
padlemagasin), fra Kajakkens Dag og deltakelse i Tour de Gudenå.
• Vi har også fått medieomtale i forbindelse med deltakelse i diverse løp.

Kajakkens dag i Arendal
Etter flere års snakk, ble det endelig en realitet med et turløp rundt Hisøya. For å gi sporten
vår en velfortjent oppmerksomhet, ble Arendal Kayak Race en del av Kajakkens dag, sammen
med grillfest og kajakkmesse med flere utstillere, både lokale og ”utenbysfra”. Intensjonen
var å involvere alle typer kajakkpadlere til en felles happening med sosialt samvær.
Folk kom fra Sør-, Øst- og Vestlandet for å være med på dette. 48 deltakere var med på å
prege turløpet; alt fra en familie på fem i én kajakk (!), til tidligere dobbel verdensmester Olav
Søyland. Disse, sammen med publikum, hjelpemannskap på brygga og følgebåter, samt proffspeaker (Jens Petter Christensen, kjent stemme fra Offshore-VM i Arendal), ble dette er dag
over all forventning. Med påfølgende grillfest på brygga, var det flere som tok med seg det
gode stemningen langt ut i de små timer.
Vi har fått masse positive tilbakemeldinger, både under og etter arrangementet, i tillegg til
medieomtale i lokalavisene Arendals Tidende og Agderposten papir- og nettavis, samt radio
P5. Julie Ørum skrev også en reportasje til magasinet Padling, som kom ut i høst. Noen nye
medlemskap ble tegnet denne store dagen. Morten Paulsen, med sitt store kontaktnett, stod
som komitéleder, og gjorde en strålende jobb både før under og etter den store dagen. Og
engasjementet var på topp hos alle de andre involverte også; komité, sekretariat, vaffelstekere,
følgebåtmannskap, politi, fotografer, speaker, premieutdelere, innkjøpere osv…

Investeringer
• Padlemaskin Dansprint ny.
• Ny båthall til ca 36 kajakker. Nå er endelig ny båthall på plass. Etter mye jobb med
endring av reguleringsplan, søknader og bygging av sjølve båthallen, er den nå på
plass. Båthallen er en dobbelgarasje er oppført på vestsiden av klubbhuset. Preben
Nilsen har hatt hovedansvaret for gjennomføringa av båthall prosjektet.
Sponsor
APL sponset AKK med 30.000 kr i 2007. Disse midlene ble øremerket, og brukt på ny
padlemaskin, Kajakkens Dag og deltakelse i Tour de Gudenå.
Dugnader
Vi har hatt 2 dugnadskvelder for å ruste opp klubbens båtpark. I tillegg har vi hatt mange
dager/kvelder i forbindelse med bygging av den nye båthallen. For det meste god deltakelse
på dugnader, som oftest med en knippe ”gjengangere”. Vi sitter igjen med et inntrykk av
dugnadsinnsatsen har vært meget bra i år.

Bygningsmasse
• Ny båthall: bygg levert av Grimstad Garasjene er ferdig montert og grunnet.
• Utleie: Jiu-Jitsuklubben leier fortsatt, og det fungerer greit.
Styrkerommet
Vi har kjøpt inn en ny padlemaskin av typen Dansprint. Den har blitt godt brukt.
Styrkerommet generelt blir godt brukt, både av padlere og ikke-padlere.

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, med opp mot 10-15
svømmere hver fredag. Vi brukte også bassenget til redningsteknikkurs i vår.
Båthall
AKK har 38 klubbåter i stallen, hvorav 2 er til mer omfattende reparasjon. 29 leier båtplass.
Totalt har båthallen kapasitet til 62 båter, 5 ligger derfor på gulv. Ny båthall med plass til ca
36 båter står klar i begynnelsen av 2008.
Styret

