
 

Sandefjord Kajakk årsberetning 2021 

 
 
Årsmøte 2021 
Årsmøte ble avholdt onsdag 17.mars 2020 som digitalt møte. Det var 21 stemmeberettigede 
til stede. 
 
Styret for 2021 har bestått av 
 
Leder Are Austnes 
Nestleder Åse Svensson 
Kasserer Lars Petter Gustavsen 
Sekretær Anne Kjersti Hovland 
Materialforvalter Terje Vidar Iversen 
Markedsansvarlig Bente Larsen 
  
Revisor Tom Kristiansen 

 
Valgkomite Hege Sti  
 Roar Straume 

 
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2021. 
 
Medlemmer 
Vi er ved utgangen av 2021 237 medlemmer. Kursdeltakere har blitt medlemmer.  
 
Aktiviteter 
Også 2021 har vært noe preget av koronabegrensninger. På tross av disse begrensningene 
har vi gjennomført de fleste arrangementer, og har hatt padlerelaterte tilbud gjennom hele 
året. 
 
Vinterfesten ble avlyst.  
Det ble ingen bassengtrening i vårhalvåret, 
Padleleiren på Storesand Hvaler i juni ble også i 2021 avlyst.  
Sverigetur til Koster i august ble dessverre avlyst. 
  



Vi har hatt 44 tilbud til medlemmene, herav 4 aktiviteter med overnatting: 
 

• Bassengtrening: 6 ganger i november og desember. 
• Søndagsturer: 9 dagsturer er gjennomført.  
• Onsdagsturer: Fra 21/4 – 29/9: 24 turer, vi gjennomførte tur hver onsdag i sesongen.  
• Luciapadling med pyntede båter rundt sentrum.  
• Fullmåneturer: 1 gang i februar 
• Overnattingsturer:  

o Telttur til Storesand, Hvaler i august  
o Jubileumshelg Sandefjord kajakk 25 år, Malmøya, Viksfjord i september: 

Vi leide Jakthytta på Malmøya, og det ble fine padleturer og en flott 
jubileumsfest med god mat og underholdning lørdag kveld. 

o Bokhotellet Lyngørporten i september  
o Bølgefestivalen i oktober 

 
 

  



 
 

 
 
For de som ønsker mer utfordring og ønsker å bedre sin padleteknikk har vi trening i surfski 
hver mandag i sesongen. Alle medlemmer er velkomne til å være med på  trening/opplæring 
med surfski som er  hver mandag gjennom sesongen.  Det er et krav å ha hatt 
introduksjonsopplæring for å bruke surfski.  
 
Vi arrangerte 1. teknikkurs med 7 deltakere  
Vi arrangerte 6. grunnkurs med tilsammen 79 deltakere  
 

 
 
Vi var representert på et digitalt regionsmøte i Padleforbundet i desember. 



Investeringer  
Vi fornyet kajakkstallen i 2020, og har i år bare kjøpt en ny kajakk Boreal Baffin P3 
Vi har også kjøpt inn fire Werner karbon/glassfiberårer. 
 
Økonomien i klubben er god og vi har større overskudd enn budsjettert. Dette fordi vi har 
gjennomført flere kurs enn planlagt og tilhørende økning  i medlemsmassen.  Pga 
koronarestriksjonene er det gjennomført noe færre arrangementer, bl.a. ble Koster-turen 
avlyst. Det er gunstig for klubben å ha en god egenkapital. 
 
---------- 
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 bassenget, tar turlederansvar, 
eller på annen måte bidrar på arrangementene våre og gjør at det er gøy å være med å drifte 
Sandefjord Kajakk. 
 
 
MED VENNLIG HILSEN STYRET I SANDEFJORD KAJAKK 2021 
 
 
 

 


