GRENLAND HAVPADLEKLUBB
ÅRSMELDING 2016.

Styret
Styret for 2016 har bestått av følgende medlemmer:
Thor Myhr, leder
Magne Mogård, nestleder
Henning Fykerud, sekretær
Sten Bråten, kasserer
Gunnar Westbye, styremedlem
Valgkomiteen i 2016 har bestått av Erik Gjernes, Yngve Paulsen og Jan Myhre.
Revisor: Erik Elm
Styret har hatt 3 styremøter dette arbeidsåret.
Styret har:














organisert og stått ansvarlig for bassengtrening i Heistadhallen
satt opp turplan og organisert kontaktpersoner for turene
gjennomført samling for nybegynnere
arrangert Rull og Tull 2016
25 år siden GHPK ble stiftet
tatt aktiv kontakt med medlemmer for å øke deltagelsene på turene
våre
informert om aktiviteter gjennom hjemmesiden, SMS og Facebook
kjøpt inn nye klubbkajakker og utstyr
vedlikeholdt klubbkajakker og sikkerhetsutstyr
svart på henvendelser, gitt råd og hjulpet nybegynnere inn i klubbmiljøet
stått for utlån avlubbkajakker og utstyr
gitt ut klubbkalender
satt opp en liste over klubbens eiendeler og utstyr
i kaj

Volker Siepmann har vært webansvarlig for klubbens hjemmeside.

Medlemmer
Vi har hatt en jevn pågang av nye medlemmer også dette året. Pr. dato har klubben
181 medlemmer.
Informasjon.
Vi har måttet byttet server på hjemmesiden vår da den gamle ble lagt ned. Vi har hatt
problemer med flere funksjoner i forbindelse med denne flyttingen, bl.a. utsending av
mail og sms til medlemmene og oppfølging av medlemslister. De fleste av feilene er
nå rettet opp.
Styret har dette året valg å legge mer arbeid i å benytte Facebook for å informere om
turer og aktiviteter. Klubbens Facebookside er åpen og tilgjengelig for alle, også
padlere som ikke er medlemmer av klubben.

Innkjøp og klubbmateriell
Klubben har dette året gått til innkjøp av en Valley Etain 17.5 og to North Shore
AtlanticRomanyar supplert og byttet ut spruttrekk og årer. Tre av de gamle kajakkene
ble solgt medlemmer ved trekning.
De nye kajakkene ble kjøpt til en gunstig pris av Kajakkentusiastene som la ned sin
virksomhet i januar.

Lån av klubbkajakker og utstyr
Det har vært jevn pågang på lån av kajakker. De fleste som låner er nye medlemmer
som ikke har anskaffet egen kajakk ennå. Andre låner kajakk for å ha med seg
familie eller venner på tur.
Utlånssystemet med booking over hjemmesiden og kodelås har fungert bra.

Medlemsmøte 16. mars.
Pål Gustad viste bilder og fortale fra padling på Grønland. Flotte bilder og spennende
å høre på. 48 av medlemmene var med denne hyggelige kvelden.

Bassengtrening i Heistadhallen
Bassengtreningen har foregått søndagene i januar, februar og mars. Aktiviteten har
handlet om sikkerhet, ulike redningsteknikker, samt lek og moro med kajakk under
trygge og varme forhold. De fire første kveldene ble det organisert felles instruksjon i
redningsteknikker. Utenom dette har erfarne padlere hjulpet til der det har vært
behov. Det har vært noe mindre oppmøte i hallen dette året enn tidligere.

Klubbens turer
Det har vært nedgang når det gjelder oppmøte på onsdagspadlinga fra Langesund.
Det har vært kun 3- 7 padlere på disse turene. Aktiviteten tok seg litt opp i august og
september.
Oppmøtet på helgeturene, spesielt dagsturene har vært bra.
På årets langtur på svenskekysten var vi 5 padlere.
Samling for nybegynnere 11. juni
Samlingen var også i år lagt til Krogshavn i Langesund med utgangspunkt i
kajakknaustet. Det var 10 deltakere på samlinga. Nybegynnerne fikk prøve
grunnleggende teknikker for padling, demonstrasjon av ulike redningsteknikker, velt
med kajakken med spruttrekk påsatt og tilpasning av kajakk. Vi la opp til informasjon
om sikkerhetsutstyr og sikker padling. Sigmund Burø Hansen fortalte om bruk av
ulike kajakker og ulike padleårer.
Flere erfarne medlemmene i klubben bidro med hjelp slik at hver enkelt nybegynner
ble fulgt opp ut fra ferdigheter og behov.

Rull og tull 20. august
Rull og Tull ble arrangert for niende gang. Denne gangen benyttet vi oss våre egne
krefter og hjalp hverandre. Det ble lagt opp til en formiddagsøkt med rulletrening
både for nybegynnere og viderekommende. Dagen ble avsluttet med
en uhøytidelig aktivitetsløype med lek og moro. Her fikk mange trent padleteknikk
gjennom ulike øvelser.
Totalt møtte 23 padlere opp til en morsom dag ute i Krogshavn.

Langesund 1.november 2016
Thor Myhr – Magne Mogård – Henning Fykerud – Sten Bråten - Gunnar Westbye
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