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GRENLAND HAVPADLEKLUBB
ÅRSMELDING 2021
Generelt
Vi har merket en økende interesse for turpadling i 2021. Medlemsmassen er rekordhøy med
203 medlemmer. GHPKs Facebook gruppe har over 600 medlemmer som er med på å skape
entusiasme rundt klubben, turpadling og turer utenom GHPKs regi.

Styret i 2021 har bestått av:
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Kasserer og medlemsansvarlig
Styremedlem
Varamenn

Terje Fuglerud
Fredrik Paulsen
Janet Ververda
Per-Christian Furumo
Are Henriksen og Petr Chladek

Varamennene har vært innkalt til alle styremøter og deltatt i styret som fullverdige
medlemmer uten stemmerett.
Vi har hatt tre utvalg: turutvalg ledet av Bård Fossdal, aktivitetsutvalg ledet av Petr Chladek
og materialutvalg ledet av Sigmund Hansen.
Valgkomiteen har bestått av Lisa Aaltvedt, Henning Fykerud, Anne Kathrine Solvang og
Simon Hodgson.
Kontrollutvalget har bestått av Sten Bråten og Anne Kathrin Solvang med Gunnar Westbye
som vara.
2021 har vært nok et år preget av korona som har skapt usikkerhet og mange endringer i
planene. Klubbaktivitetene i 2021 oppsummert nedenfor; bildene er hentet fra Facebooksiden.

HMS
Det har ikke blitt rapportert skader eller andre relaterte hendelser i 2021. GHPK fortsetter
arbeidet med å øke klubbens formelle kompetanse gjennom NPFs Våttkortstige
(https://www.padling.no/vaattkort/). I tillegg øker vi sikkerhetskompetanse og erfaring
gjennom aktiviteter som nybegynnersamlinger, bassengtrening, kaldvannstrening og Rull og
Tull.
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Økonomi
GHPK har god økonomi, takket være over 200 betalende medlemmer. I tillegg har vi fått
støtte fra NIF (Tilbake til Idretten). GHPK ønsker også å takke alle for tippemidler.
Sparebanken 1 har donert et beløp som dekker en del av jubileumsboken. Vi har undertegnet
en forsikringsavtale med IF som forsikrer oss mot tap av utstyr og ansvar. Medlemskap i NIF
medførte billig abonnement på Teams slik at alle i styret er på samme IT-plattform. Største
utgiftene i 2021 har vært i forbindelse med nytt tak på kajakknaustet i Krogshavn.

Lokaliteter og utstyr
Taket på klubbhuset i Krogshavn er reparert. Takstein, underpapp, sløyfer og lekter er byttet.
Jobben ble gjort av klubbens medlemmer på dugnad.
I 2021 har vi byttet ut to eldre klubbkajakker med nye. Klubbhuset er fylt opp med 8 kajakker
som skulle dekke de fleste behov.
Oversikt over kajakker
Nr

Kajakk

Vekt padler (kg)

Kommentar

1
2
3
4
5
6
7
8

Valley Etain 17,7 (rød)
Valley Etain 17,5
North Shore Atlantic LV
P&H Virgo MV
Boreal Epsilon P200
Nigel Dennis, Romany Surf
North Shore Atlantic LV
Valley Etain 17,7 (gul)

90 - 135
65 - 100
40 - 100
60 - 100
60 - 100
Medium - Store
40 - 100
90 -135

Turkajakk

Ny
Ny
Padler str. 180 – 200 cm
Turkajakk

Annet utstyr som eies av klubben: Lavvo m/ovn, kajakktralle, kajakkstativ for henger,
elvekajakk og surfekajakk. Dette utstyret kan lånes av medlemmer ved henvendelse til
Styret.

Kommunikasjon med medlemmer
Kanalene som klubben bruker for å nå ut til sine medlemmer er hjemmesiden ghpk.com, epost til medlemmene via klubbsystemet hos Norges idrettsforbund og Facebook. Viktige
meldinger blir sendt på e-post og klubbens aktiviteter er publisert på hjemmesiden.
GHPK har en åpen Facebookgruppe. Den blir brukt til informasjon og inspirasjon for
medlemmer og andre som kan tenke seg å bli medlem av klubben. Siden er åpen for alle, og
er nyttig i markedsføringen av klubben.
Vi fikk i stand en ny hjemmesiden i 2021. Den har et mer tidsriktig design og er mer
funksjonell enn den forrige. Vi har ikke ennå fått alle funksjoner, men styret jobber videre
med dette i 2022.
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Kompetanse
NIF og Padleforbundet tilbyr kurs for mange forskjellige temaer som KlubbAdmin, regnskap,
valgkomite, kontrollutvalg, styrearbeid, etc. Vi deltar ved behov, men mye av dette er mest
egnet for større klubber med mange aktiviteter og underutvalg.
Seks medlemmer deltok på kombinert grunnkurs og teknikkurs med Rolf Olsen i høst.
Klubben har nå 9 medlemmer med veilederkurs og 20 med teknikkurs. Vi legger opp til å
støtte 10 medlemmer med veilederkurs i 2022. Målet er å sikre at vi har tilstrekkelig
potensielle turledere med kompetanse og erfaring for forskjellige typer turer.
Vi tilbyr ikke andre kurs i henhold til NPFs våttkortstige Hav. Dette er begrunnet i at det er
kommersielle aktører i området som tilbyr disse kurs og at kursvirksomhet ikke er en del av
GHPKs satsingsområde.

Turer og arrangementer 2021
Nøtterøy rundt
Den 3. juli arrangerte Tønsberg Kajakk-klubb padlekonkurransen ‘Nøtterøy rundt’. De tre
beste tidene i klassen for havkajakker gikk til GHPK. Eli Taugbøl (midten) viste ordentlig girl
power og kom foran Even Elseth og Petr Chladek.

Onsdagpadlinger
16 turer er gjennomført. Mindre turer i april og mai pga Covid 19 viruset. Økende popularitet
med mest nybegynnere. Flere padlere med mye erfaring kan bli med for å dele kompetansen.
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Hvitveistur til Jomfruland (dagstur)
2. mai satte vi ut fra Kjønnøya med kurs for Nordre Brygge på Jomfruland. Her traff vi
klubbkamerater som kom fra overnatting på Stråholmen. Sammen vandret vi gjennom
hvitveisbeltene til Tårnbrygga. Her var det mulig å få noe å drikke og litt å spise før vi ruslet
langs stranda tilbake til kajakkene. En kjempefin tur i fint vær

Dagstur til Svenner fyr
Den tradisjonelle vårturen til Svenner fyr var satt på aktivitetsplanene lørdag 12/6. Det blåste
friskt, og vi var innstilt på at det ville bli en humpete tur. Det fikk vi bekreftet av Reidar som
vi møtte på veien ut til Ølberg-odden hvor overnattingsgjestene sluttet seg til gruppa. Vi la
trøstig i vei i motvinden mot Svenner, men etter et par velt fant vi ut at det var bedre å snu og
padle i Viksfjorden og omegn. Det ble en kjempefin tur med anledning til vårpuss av
kajakkferdighetene.
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Dagstur fra H-øya fra Helgeroa.
Turen var satt på planen søndag 20 juni. Dagen kom, og været var fint. Etter padleturen inn
Mørjefjorden gikk vi i land i Skolebukta og tok bena fatt opp til toppen. Her møtte vi andre
GHPKere som hadde tatt snarveien fra Bjønnes brygge. Fint å kombinere padling med
topptur.

Dagstur for nybegynner
Knyttet til nybegynnersamlingen lørdag 14/8 ble det arrangert tur for nybegynnere fra Røra til
Sildevika den påfølgende søndagen. En veldig fin tur med masse positiv tilbakemelding fra
deltakerne. Klubbkajakkene ble fraktet til Røra med det nyinnkjøpte kajakkstativet for
anledningen festet på en båthenger.
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Overnattingsturer
2021 ble preget av pandemisituasjonen. Den tradisjonsrike turen til Sverige ble avlyst, og det
samme ble flere andre overnattingsturer. Til gjengjeld ble turene vi gjennomførte en suksess.

Årets langtur til Hvaler
Flott tur i flott natur!. Her følger reiseskildringen til en av deltakerne:
Ukesturen, første uka i august, er for mange årets store padleopplevelse; det er i hvert fall
min. Og i år ble heller ingen skuffelse. Hvordan turen begynner vet jeg ikke, for jeg var på
full fart sørover fra Nord-Norge da turen hadde startet. Jeg ankommer Hvaler tre dager
forsinket, og er svært lysten på å komme med på vannet for å møte de andre. Det er lettere
sagt enn gjort, da parkering og sjøsetting av kajakken viser seg å være særdeles vanskelig i
turistgryta Skjærhalden. Det ender opp med at jeg kjører 20,2 km tilbake der jeg kom fra, for
å finne et egnet sted der bilen kan hvile og kajakken finne sitt rette element.
Kajakken er fullastet, og endelig er jeg på vannet. Nå må jeg bare padle omtrent den samme
veien, som jeg for kort tid siden kjørte. Lysten på en øl, før det blir mørkt, gjør at jeg holder et
godt tempo. Ved Storesand møter jeg de andre. Jeg blir møtt av fem glade padlere i kajakk og
en ganske irritert leder. Terje har nemlig vært i kontakt med campingen i området, som ikke
kunne svare på om vi kunne sette opp teltene her. Det hele ender med at vi padler noen meter
lenger bort, og setter opp teltene våre på et sted vi ikke aner om vi har lov til å campe på. Ikke
noe vits i å bekymre seg over det, nå bærer det av sted til Skjærhaldens fineste restaurant for å
spise middag og drikke øl!
Etter denne flotte starten, så er tilværelsen de neste dagene litt mer karrig. Det går i havregrøt
med tørrmelk, polarbrød med pålegg, og enkel middag på stormkjøkken. Men det enkle livet
på tur er godt; til og med bedre enn restaurantlivet i Skjærhalden, og vi har jo medbrakt. Vi
får noen flotte dager i nasjonalparkens skjærgård.
Turen blir til mens du går, sies det. Og sånn er det virkelig i GHPK også, bortsett fra at vi
padler da. Vi padler dit vi har lyst til, vi spiser når blir sultne og vi tilpasser oss vær og vind.
Det er ingen detaljplanlegging, og det er slik vi liker det. Fokuset er på gode turopplevelser.
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Høydepunktet mitt for denne turen var padlingen rundt Søsterøyene. Dette er to øyer som
består av en vulkansk bergart (Rombeporfyrkonglomerat) som er den eneste i verden av sitt
slag. For å komme dit må vi padle 3,5 km ut i åpen sjø. I løpet av denne korte distansen blir vi
fraktet til et helt annet sted i verden. Her er det knudrete berg, kvasse steinstrender, lavastein,
spisse klipper, dype kløfter og spennende grotter. Det er i tillegg et fantastisk fugleliv. Vi går i
land på Søndre Søster, og tar oss inn i grotta “Kjerka”. Det er en høytidelig stemning her inne;
den lever sannelig opp til sitt navn.
Turen går mot slutten og den siste natta på Lyngholmen er vi bare tre stykker igjen. Resten av
turfølget ville gjerne ha en ekstra dag hjemme før hverdagen igjen slår til. Vi er gode til å
tilpasse oss slik at alle får det nesten som de vil. Gruppa deler seg når det var noen ønsket å
padle lenger enn andre, men vi fant alltid tilbake på kvelden med middag og gode historier.
Takk for turen!
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Lavvoturen
Den tradisjonsrike lavvo-turen til Skutevikkilen ble i år flyttet til Veaholmen i
Langangsfjorden, grunnet spreke værforhold. Turen inneholdt padling rundt Håøya,
bestigning av Storefjell, og storslagen feiring av Steinar som fylte 75 år. God stemning og
vanskeligheter med lavvoen preget turen!
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Arrangementer
Klubben arrangerte nybegynnersamling i Krogshavn den 14.8. hvor nye medlemmer og
nybegynnere fikk innføring i padling av Sigmund og Terje og øvde på padlingstak og redning
på vannet sammen med Are og Harald. Etter øving ble det sosialt rundt grillene i regi av Janet
og Per Christian. Dagen etter var det organisert en felles tur for nybegynnere fra Røra til
Sildevika. Klubben fikk mange positive tilbakemeldinger.

Rolfs kombikurs
25&26 september ble det gjennomført et kombinerte grunn- og teknikkurs i henhold til
padleforbundets våttkortstige. Kurset var beregnet for padlere med lang erfaring. Det var 6
deltagere fra GHPK. Disse fikk godkjent grunnkurs og teknikkurs og er sammen med flere
andre i klubben i posisjon til å ta aktivitetsleder kurs.

Rull og Tull
Måtte avlyses i år. Det planlegges for 2022.

Medlemstreff på Seivall
Onsdag 17. november ble det klubbkveld på Seivall. Sigmund øste av sin enorme erfaring og
kompetanse rundt diverse kajakktyper. Veldig nyttig! Gunnar delte sine erfaringer med hund i
kajakk. Han bruker Seabird Nansen. Petr fortalte om turene og erfaringene han og hans flotte
familie har hatt med kano og kajakker.
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Bassengtrening
GHPK hadde en bassengtrening i februar og tre i november i Gurvika. Det var bra oppmøte
med mye lek og dermed bra trening.

Kaldtvannstrening
Kaldtvannstreningen var satt opp 28 november i Krogshavn. Det var surt og kaldt som satte
sin demper på turen og deltakelsen. Det ble en padletur inn til Rongsfjorden først, med litt
rull og tull ved tilbakekomsten til Krogshavn. Det var deilig å komme ut i vannet og varme
seg etter en kald padletur i -4 ºC og kuling fra nord.
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Adventspadling
Det ble et hyggelig møte på Porsgrunnsælva den 15.desember da 10 pyntete kajakker lyste
gjennom tåke mot et bål på Osebakken stranda med bål og gløgg.

Nisseheksa vant
prisen for fineste
pynt og hatt (og
beste middagen?)

