ÅRSBERETNING

2008

Medlemstall
Klubben satte i 2008 ny rekord med 271 medlemmer, hvorav 204 hovedmedlemmer og 67
familiemedlemmer. 83 medlemmer har hatt tilgang til styrkerommet.
Styret
Den 16 januar var det årsmøte i AKK på Sjøloftet, og følgende styre ble valgt:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

1. varamedlem
2 .varamedlem
AKK repr. i hus-styret
Revisor
Valgkommitè

Julie Ørum
Tom Jacobsen
Preben Nilsen
Rune Bø
Roald Morland
Trine-Lise Knutsen
Rune Tverrbakk
Knut Bjørn Bratteland
Halvor Nyquist
Julie Ørum
Oddbjørn Guttormsen
Unni Saulnier Lyngstad
Marit Helene Rose
Kirsten Kvannes

Web, nye medlemmer
Kasserer, båthall
Sekretær
Svømming, styrkerom
Turkoordinator, kurs
Materialforvalter
Treningsgruppa, treningsveileder
Leder
Valgt som representant fra styret
Leder

Styret har i perioden hatt 6 styremøter og behandlet 66 saker.
Kurs
Klubben har i 2008 avholdt totalt tre introduksjonskurs, herav to på våren og ett på høsten (de
planlagte høstkursene ble slått sammen til ett stort med 18 deltagere). 34 medlemmer har til
sammen deltatt på disse kursene. I tillegg er ett introduksjonskurs avholdt for ansatte i APL
som en del av sponsoravtalen. To introduksjonskurs er på forespørsel også avholdt for ansatte
i Statens Vegvesen, noe som har gitt både flere medlemmer og kroner i klubbkassen.
Tradisjonen tro ble det på vårparten holdt kurs i redningsteknikker i Stinta svømmehall. Årets
utgave fant sted 18 april. Syv medlemmer møtte opp og fikk brynt seg på kameratredninger,
egenredninger med og uten årepose, samt eskimorulle.
Nytt av året er klubbens økte satsing på sikkerhet, og flere medlemmer har derfor gjennomgått
skolering som instruktører og turledere i form av teknikk- og aktivitetslederkurs i henhold til
Padleforbundets våttkort-stige og førstehjelpskurs i regi av Røde Kors. AKK har pr i dag fem
godkjente aktivitetsledere og en ”trener II” for flattvann.
Dette arbeidet videreføres neste år med obligatorisk introduksjonskurs (inkludert kameratredning som tidligere) og mulighet for videre kursing innen klubben slik at kompetansen
opprettholdes og videreføres.
Onsdagsturer
Vi har hatt fellesturer hver onsdag fra 23 april til 15 oktober, med unntak av sommerpause i
tre uker (16 juli - 6 august), langtur fra Lindesnes til Arendal 11 juni og åpen dag på klubben
7 mai, til sammen 21 turer (samme antall som i 2007). Både turene og deltagelsen har vært
varierte; oppmøtet har variert fra to til 23, og turmål har mellom annet vært Grimstad, Merdø,
Eydehavn og Nidelva.

I år har det kun vært en tematur, der padleteknikk stod på programmet. Denne hadde til
gjengjeld flest deltagere av alle årets turer. Som før har det på de fleste onsdagsturene blitt
pause på land med litt å bite i, og totalt 10 tur-koordinatorer har vært ansvarlige for
arrangeringen.
Dags- og helgeturer
Det ble totalt arrangert seks dags- og helgeturer i 2008 med varierende oppmøte:
•
•
•
•
•
•

1 mai: Dagstur fra Lillesand til Auesøya (8 deltagere)
24 - 25 mai: Overnattingstur til Lyngør (4 deltagere)
11 - 15 juni: Årets langtur fra Lindesnes til Arendal (6 deltagere)
22 - 24 juni: Overnattingstur i vassdragene mellom Kragerø og Risør (12 deltagere)
21 september: Dagstur i vassdraget mellom Fosstveit og Laget (10 deltagere)
14 desember: Førjuls-tur med avslutning på klubbhuset (15 deltagere)

Årets turer har med andre ord variert fra tøff havpadling til rolige turer på innlandsvann og
elvepadling, og det virker som deltagerne har vært fornøyde med utvalget. Styret er totalt sett
fornøyd med deltagelsen, og været må ta mye av skylden for dårlig oppmøte på årets tre første
turer. Vi håper likevel at enda flere deltagere blir med på tur neste år!
Treningsgruppa
Treningsgruppa har ikke vært like aktiv i 2008 som året før, og det har også vært vesentlig
dårligere deltagelse i konkurranser. Padlere fra AKK har likevel gjort det bra resultatmessig
der vi har vært representert:
Paradisløpet, Silkeborg, Danmark: 2.pl Knut Bjørn Bratteland
Strand Kajakkmaraton: 2.pl (Tur) Morten Paulsen.
Vannvittig, Kilsund: 2.pl Morten Paulsen.
Blindleialøpet, Justøy: 2.pl (Tur/Hav) Knut Bjørn Bratteland, 3.pl (Tur/Hav) Morten Paulsen,
13.pl (K2) Julie Ørum & Rune Tverrbakk.
Barmen Rundt, Risør: 2.pl Morten Paulsen.
Dalsland Kanot Marathon, Sverige: 13.pl (K1) Morten Paulsen, 1.pl (K2) Knut Bjørn
Bratteland & Kjetil Berakvam (Stavanger).
Arendal Kayak Race: 1.pl (K2) Trine Lise Knutsen & Thomas Hestvold, 2.pl (K2) Knut
Bjørn & Erna (11 år) Bratteland, 6.pl (K1H) Morten Paulsen, 4.pl (K1D) Ebba M. S. Fosse.
Markedsføring
Internett: Arendal Kajakklubb har i 2008 laget helt nye hjemmesider, og bruker disse aktivt til
å legge ut informasjon, bilder fra turer, etc. I følge statistikk fra leverandøren har besøket på
hjemmesidene mer enn fem-doblet seg siden 2007. Omtrent én gang i uka blir info om turer,
kurs, dugnader etc. sendt ut til alle medlemmer som er på e-postlista vår.
Dersom du ikke mottar e-post fra AKK og ønsker dette kan du melde deg på e- postlista via
hjemmesidene.

Åpen dag: Arrangementet ble avholdt på klubben 7 mai. Bra oppmøte med god deltagelse på
dugnad og 3-4 nye medlemmer. Info med annonse i Agderposten og på klubbens nettside.
Arendal Kayakrace: Arrangementet ble avholdt i kombinasjon med feiring av klubbens 40-års
jubileum helgen 30-31 august. Medieomtale i Arendals Tidende, Agderposten (nett- &
papirutgave) og Radio P5, samt reportasje i bladet ”Padling”. Se forøvrig eget punkt.
Annet: Arendal Kajakklubb er oppført på listen over frivillige organisasjoner på Arendal
kommunes hjemmeside og Agderposten.no, og har også fått medieomtale i forbindelse med
deltakelse i diverse løp.
Arendal Kayakrace
Årets utgave av Arendal Kayakrace ble avholdt 30 august i strålende sommervær. Vi hadde i
år totalt 62 båter med 68 deltagere (pluss to hunder...) som stillte til start, noe som er 20 flere
enn i fjor. Mellom annet fikk vi besøk av flere tidligere padlere fra AKK.
Senere på kvelden møtte 55 personer opp til jubileumsfest og hyggelig selskap på brygga
utenfor klubbhuset til langt ut i de små timer.
I etterkant har klubben fått meget gode tilbakemeldinger fra både egne og eksterne deltagere,
og et stort sett problemfritt arrangement fikk god pressedekning fra bladet Padling, Radio P5
og Agderposten. En del småting kan likevel forbedres, og tas med i erfaringsoverføringen til
neste års arrangement.
Jubileumsfeiringen fortsatte dagen etter med padletur til Merdø og grilling på stranda. Noen
var nok mer slitne enn andre, men en fin avslutning på jubileumshelgen.
Investeringer
Med bakgrunn i klubbens solide økonomi har det også i 2008 blitt gjort en rekke investeringer
i nytt utstyr til gode for klubbens medlemmer, og AKK er sannsynligvis helt i landstoppen når
det gjelder antall og kvalitet på klubb-båter. Følgende investeringer er gjort i året som gikk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferdigstillelse av den nye båtgarasjen (maling, innredning, utvendig trapp)
2 x Nelo Waterman (K2 havkajakk)
1 x Sibir Expedition (K1 havkajakk)
2 x Sipre barnekajakker (K1 tur-racer)
1 x Dansprint padlemaskin (samme type som ble kjøpt i fjor)
11x Spruttrekk
8 x Klubbvester
2 x wing-årer

I tillegg er det kjøpt inn diverse barnevester og to årer til den nystartede barnegruppa.
Sponsor
APL sponset også i 2008 AKK med kr 30,000. I tillegg til sponsormidlene fikk klubben også
en barnekajakk i gave i forbindelse med 40-års jubileumet.
I tillegg til APL har klubben også gjennomført introduksjonskurs for ansatte i Statens
Vegvesen, noe som både har gitt flere nye medlemmer og kroner i klubb-kassen.

Dugnader
Generelt god deltagelse på årets dugnader, men mye de samme som møter hver gang. I 2008
har følgende dugnader blitt gjennomført:
•
•
•

Innredning og maling av ny båthall
Kai foran klubbhus reparert
Båtvask

Bygningsmasse
Den nye båthallen er nå tatt i bruk, og samtlige plasser er allerede utleid. AKK har dermed
totalt 58 båtplasser som kan disponeres av medlemmer, herav 18 i hovedbygget og 40 i den
nye båthallen.
Det er innkjøpt materialer for trapp til andre etasje på baksiden av båtgarasjen, og denne vil
bli satt opp til våren. Tanken er å bruke loftet til oppbevaring / reparasjon av skadde båter slik
at vi slipper at medlemmer drar på tur med ødelagt utstyr.
Jiu-Jitsu klubben leier fortsatt treningsrommet i klubbhuset, og dette fungerer greit. I vinter
har AKK fått til en avtale om å disponere treningsrommet torsdager fra kl 20:00, og planen er
å arrangere felles sirkeltrening for de som måtte ønske dette. Oppstart i løpet av Januar 2009.
Styrkerommet
Styrkerommet generelt blir godt brukt, både av padlere og ikke-padlere. I 2008 har den gamle
padlemaskinen blitt byttet ut med ennå en Dansprint av samme type som ble kjøpt i fjor, og vi
oppfordrer alle til å prøve disse i vinter.
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 redningsteknikk-kurs i vår.
Nytt av året er bassengtrening med kajakk første fredagen i hver måned. Kom innom og prøv
eskimorulle, kameratredning, etc.
Båthall
AKK har nå 41 klubbåter i stallen, hvorav 3 er til mer omfattende reparasjoner. Totalt har
båthallene kapasitet til 98 båter (pluss en K4 som henger i taket på hovedbygget).
Nyheter i 2008
Barnegruppe: Knut Bjørn Bratland har startet en barnegruppe i regi av AKK. Gruppen består
pr i dag av 13-15 barn, som padler ute i sesongen og trener i basseng (Grimstad) vinterstid.
Klubben har derfor anskaffet en del nytt utstyr, og disponerer nå ni barnekajakker (fem turracere og fire Hasle K400), diverse årer og annet.
Økt fokus på sikkerhet: Klubbens styre har i løpet av året fokusert mye på sikkerhet, og
ønsker å satse på dette fremover gjennom kursing av klubbens medlemmer. Det er laget en
sikkerhetsplan som skal følges for alle turer i regi av AKK, og styret har også startet kursing i
henhold til Padleforbundets våttkort-stige.
Styret

