
Årsberetning 2018, Sandefjord Kajakk 
 

Årsmøte mars 2018 
Årsmøte ble avholdt 7. mars 2018 på Idrettens hus. 
22 var stemmeberettigede. 
 

Styret for 2018 har bestått av: 
Roar Straume  Leder  
Are Austnes  Nestleder/medlemsansvarlig 
Stig Henning Pedersen Kasserer 
Hege Sti   Sekretær 
Åse Svensson  Materialforvalter 
Bente Larsen  Styremedlem/Web 
 
Thorbjørn Carlsen  Revisor 
Trond Erik Moe  Valgkomite 
Øyvind Eggen  Valgkomite 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2018. 
 

Medlemmer 
Klubben har også i 2018 vokst og vi er ved utgangen av året 175 medlemmer. 
 

Aktiviteter 
Klubben har i 2018 hatt ett aktivt år, med en rekke padlerelaterte tilbud gjennom hele 
året. 
Klubben har invitert alle til å bli med på møte hvor terminliste er blitt fastlagt. Alle 
turledere har hatt tilbud om og være med en kveld på vannet i forkant av sesongen. 
Denne kvelden ble brukt til og børste støv av kunnskap og ferdigheter for turledelse. 
I følge terminliste og bassengtrening har vi hatt 42 tilbud til medlemmene, herav 6 
aktiviteter med overnatting.  
Klubben startet også med søndagsturer fra november. 
Det er blitt holdt 4 grunnkurs med 64 deltagere, ett teknikk kurs og ett grunnkurs for 
DNT Ung. I tillegg holdt Odd Andersen introkurs med 40 deltakere. 
I juni hadde vi 2 prøvekvelder med bra med besøkende, som resulterte i at vi satte opp 
ett nytt grunnkurs. 
Klubben har også utdannet 1 nye aktivitetsledere. 
Vinterfest ble arrangert 3. februar. 
Klubben har også har jakkesalg, samt at vi har kjøpt capser for salg og nye piquet for bruk 
under arrangement som åpendag. 
Klubben var også med på åpning av Padleled Vestfold. 
Vi har også hatt samling med Padleforbundet i Sandefjord 
Klubben har også vært representert på regionsmøter i Padleforbundet. 
 

 
 



Aktiviteter 
      

Dugnad 
Sesongen startet opp som vanlig med dugnad 25. april med bra oppmøte. Dagsorden var 
rydding ute og inne, og gjennomgang/reparasjon av klubbens utstyr. 
 
Onsdagspadling 
Onsdagsturer har vi hatt 20 stk. av hvor vi har padlet fra Bogen i nord til Nevlunghavn i 
sør. 
Naturlignok noe varierende deltagelse med et snitt på ca. 20 padlere. På det meste hele 
39 stk. 
 
Helgeturer 
Klubben har arrangert 5 turer med overnatting i 2018.  
Storesand 8. - 10. juni, hvor Fredrikstad Kajakklubb holdt sitt tradisjonsrike treff på 
Hvaler. Sandefjord Kajakk var bra representert hvor vi var med på diverse turer på 
treffet. 
Bamble: St.Hanshelgen hadde Hege Sti invitert til tur til hytta i Bamble. Det ble padlet 
rundt i skjærgården der. 
Kosterturen 24. - 26. august ble også i år avholdt på et alternativt sted pga. værforhold. 
Dette ble en fin tur med telting og bålkos, samt padling i område. Kursen ble satt mot 
Strømstad søndag hvor Color Line`s ferge tok med slitene padlere hjem. 
Telemarkspadleren var også i år med på terminlista med padleregatta 8. september og 
padling i slusene på Telemarkskanalen 9. september. Sandefjord Kajakk var representert. 
Bokhotellet ved Lyngør ble besøkt av klubben 28. september til 30. september hvor 
deltagerne tok inn på hytter med selvhushold.  
Natt i naturen var vi representert ved overnatting på Ildverket 1.-2. september. 
Bølgefestivalen stilte klubben med turledere og deltagere. Leide 2 hytter som var fulle, 
12 stk totalt + noen i telt. 
 
Luciapadling 13. desember avsluttet utesesongen med padling fra Granholmen til byen 
med pyntede kajakker i mørket. Vi padlet rundt indre havn hvor vi fikk fin fokus på 
hyggelige kajakkpadlere. 
 
Bassengtrening 
Året startet med stengt basseng pga vedlikehold, så vi kom ikke i gang før i november. Vi 
hadde 3 stk filmkvelder på roklubben for å treffes på vårparten.  

 
 

Diverse aktiviteter 
Surfski 
Anders Sæbø har gjennom sesongen jevnlig padlet surfski fra Granholmen. Dette er et 
tilbud som er for alle og være med på, noe som vi i styret ønsker vil bli en gruppe som 
utvikler seg til en mosjon/treningsgruppe. 
 

 
Investering 



Kjøpt inn 5 stk. nye kajakker samt at det er solgt 4 kajakker hvor 1 var lagret uten kjent 
eier i lang tid og skrotet 2 stk defekte kajakker, hvor vi fikk vrakpant. Det er også kjøpt 
inn noen nye spruttrekk. 
 

Styret 
For 2019 er det bestemt å videreføre prøvedager i juni som etterfølges av ett grunnkurs.  
Videre er det bestemt og holde kurs også i 2019. 
Økonomien i klubben er god.  Styret anbefaler klubben å jobbe for å øke egenkapitalen. 
Dette for å styrke mulighetene for klubben i fremtiden. Det bør tas høyde for nye 
investeringer i kajakker. Nytt styre bør jobbe videre med dette. 
 
Vi som sitter i styret ønsker å takke samtlige medlemmer som gjør at vi er en klubb i 
vekst. Spesielt takker vi alle som arrangerer kurs, kjører henger til basseng, bidrar på 
prøvedager, tar turlederansvar, eller på annen måte bidrar til att det er gøy å være med  
å drifte Sandefjord Kajakk. 
 

MED VENNLIG HILSEN STYRET I SANDEFJORD KAJAKK 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


