GRENLAND HAVPADLEKLUBB
ÅRSMELDING 2018

Styret
Styret har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
•
•
•
•
•

Trond Magne Movik, leder
Magne Mogård, nestleder
Henning Fykerud, sekretær
Janet Ververda, kasserer
Gunnar Westbye, styremedlem

Valgkomitéen har i 2018 bestått av Sten Bråthen, Thor Myhr og Bente Wøhni
Revisor har vært Knut Amund Finborud
Styret har hatt seks styremøter det siste arbeidsåret.
Styret har blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisert og stått ansvarlig for bassengtreningen i Heistadhallen
Satt i gang en arbeidsgruppe som har jobbet med tiltak for å fornye klubbens virksomhet
med utgangspunkt i klubbens verdier og tradisjoner
Arrangert klubbkveld med Thomas Pindard fra Padleforbundet som invitert gjest.
Vurdert fornyelse av hjemmesiden
Satt opp turplan og organisert kontaktpersoner for turene
Arrangert livredningskurs
Tatt initiativ til nybegynnersamling som i år ble gjennomført av Lisa Aaltvedt og Rune
Bergflødt i Turpadlerne
Arrangert Padletreff på Jomfruland
Kjøpt inn en brukt surfekajakk
Tatt i bruk Vipps som betalingsmulighet
Svart på henvendelser, gitt råd og hjulpet nybegynnere inn i klubbmiljøet
Stått for utlån av klubbens kajakker og utstyr
Vært i kontakt med Brevik seilforening for et mulig samarbeid om bruk av Seivall

Medlemmer
Det har vært en viss utskifting i medlemsmassen i løpet av året. Vi er i dag 179 medlemmer.
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Oppfølging av vedtak på årsmøtet 2017
Ny hjemmeside
Årsmøtet 2017 vedtok at Klubben får designet ny hjemmeside i moderne programspråk. Styret har
jobbet med saken og gjort en del undersøkelser. Ny hjemmeside viser seg å bli svært kostbart. Det er
naturligvis avhengig av hva vi ønsker å ha av funksjonalitet, men svært mye av klubbens kapital vil
fort gå med til en ny hjemmeside. Samtidig er det mye funksjonalitet i den hjemmesiden vi har, og
den fungerer godt. Volker Siepmann, som er Webansvarlig, har tilbudt seg å fortsette. Han har også
tilbudt seg å utvikle siden noe videre. Blant annet med et fornyet utseende og å stramme opp
funksjonaliteten. Styret har derfor valgt å ikke følge opp vedtaket bokstavelig slik det ble fattet, men
isteden legge til rette for en modernisering av den hjemmesiden vi har.
Arbeidsgruppe
Styret har satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet med fornyelse med utgangspunkt i klubbens
tradisjoner og verdier. Gruppa består av følgende medlemmer:
•
•
•
•

Rune Bergflødt
Anne Kathrine Solvang
Anette Rolff
Thor Myhr

Det var oppstartsmøte med arbeidsgruppa og styret i kantina til Statens vegvesen 13. mars 2018.
Anna Sofie Willumsen, fra Drodleriet, var med som møteleder og fasilitator.

Fra oppstartsmøtet i arbeidsgruppa

Gruppa legger fram resultater av sitt arbeid for diskusjon på medlemsmøtet etter årsmøtet 2018.
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Klubbmateriell
Klubben hadde bra med kajakker og utstyr ved inngangen til året. Det er derfor kjøpt lite nytt. Det er
likevel kjøpt inn en surfekajakk som er lagt i naustet. Det er også bestilt fire grønlandsårer.
Utlån av kajakker og utstyr
Det har vært jevnt utlån av kajakker. En rekke medlemmer, særlig nye, har gitt uttrykk for at de synes
det er et fint tiltak. Det er greit å kunne låne før man anskaffer egen kajakk, og det er greit å kunne
låne til venner. Utlånssystemet med bestilling på hjemmesiden fungerer godt.
Medlemsmøte 14. februar
På møtet deltok utviklingsleder Thomas Pindard fra Padleforbundet. Han var invitert for å presentere
hva de kan tilby en klubb som vår. Etterpå fortalte Magne Mogård fra sin padletur på Grønland.
Bassengtrening i Heistadhallen
Klubben arrangerte bassengtrening fra januar til påske. De første fire gangene var det organisert
instruksjon og trening på ulike redningsteknikker. Videre var fokuset sikkerhet, lek og trening.
Klubbens medlemmer hjelper hverandre med ulike redningsteknikker og ruller.
Livredningskurs
Klubben arrangerte livredningskurs i samarbeid med Norges Livredningsselskap. Målet er å øke
sikkerheten generelt og å ha personer med godkjent livredningskompetanse under
bassengtreningen. Klubben har behov for flere med godkjent livredningskompetanse.
Klubbens turer
På grunn av arbeid og lange køer på E18, gikk alle onsdagspadlingene i år fra Røra. Ellers har det vært
jevnt med turer slik det går fram av turplanen. Nedenfor nevner vi litt om enkelte turer.
Samling for nybegynnere
Samlingen ble i år arrangert av Lisa og Rune som driver Turpadlerne. Det var mange som ønsket å
være med. For først gang fikk deltakerne tilbud om Våttkort. De som ikke fikk plass, fikk anledning til
å være med på introduksjonskurs med Lisa og Rune senere på sommeren.
Kosterturen
Årets tur fant sted helga 10. til 13. mai og 13 medlemmer deltok. Vi overnattet på Ramsholmen og
hadde fellestur til tvillingfyrene og bassenget på Ursholmen. Vi hadde også en tur rundt Syd- og
Nord-Koster. Vi var meget heldige med været.
Langturen
Langturen første helga i august gikk i år fra Strømstad til Grenland. En nærmere beskrivelse av turen
følger som vedlegg til årsmeldingen.
Padletreff på Jomfruland
Treffet ble avholdt helga 12. til 14. oktober. Det deltok 13 padlere. På forhånd hadde vi invitert
padlere fra Færder, Nordsjø og Sør. Beklageligvis kolliderte treffet med Bølgefestivalen. Mulig det var
derfor responsen var noe svak. Men vi som var på Øitangen hadde ei flott helg med padleturer,
fellesmiddag på lørdag og quiz.
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Vedlegg: Litt nærmere om langturen 2018

Grenland havpadleklubb på harrytur?

Det kunne se ut som om noen medlemmer av Grenland havpadleklubb dro på harrytur. I alle fall
reiste syv medlemmer lørdag 28. juli med ferja til Strømstad.
Men det ble lite handling. Målet med turen var å ta seg tilbake til Grenland i kajakkene de hadde
med. Det var medlemmer med høyst ulik bakgrunn, men med to ting felles; alle liker å padle kajakk,
og alle liker å være på tur. Den ene av dem, han som heter Tor, liker så godt å være på tur at han har
fått tilnavnet Thor Tur. Ferden fra Strømstad til Grenland går i mye åpent farvann, så det var
spennende å se hvor langt de kom på den uka de hadde til rådighet.
Lørdag ettermiddag gikk turen til Akerøya i Hvaler. Det var god medvind, så starten på turen gikk
greit. Det var to som måtte i land og justere litt på lasten. Imens drev de andre av gårde i ca. fem
km/t. (Kajakkpadlere har tendens til å regne hastighet i km/t istedenfor i knop. Jeg vet ikke hvorfor,
men det kan ha noe å gjøre med at hastigheten virker enda mindre i knop.) Etter overnatting på
Akerøya, padlet de litt i Hvaler. Området framstod som et idyllisk sted for padling. Det var også bra
med steder å gå i land. Etter lunsj gikk turen ut mot Strømtangen. Vinden kom inn fjorden fra
sydvest, og ut fjorden kom strømmen fra Glomma. Det medførte litt rotete sjø. På innsiden av
strømtangen er det en liten kanal som passer akkurat for kajakk. Fem av deltakerne siktet på den. De
to siste gikk rundt Strømtangen. De ble våte. Sjøen var høy, og det brøyt. De fikk sjøen over seg og
vannet rant ned i halsen, på innsiden av jakka. Det ble en pause for å tørke dem litt før turen gikk
videre til Mærrapanna, rett øst for sydspissen av Hankø. Neste dag stod Oslofjorden for tur. Det var
den første spennende strekningen. De startet relativt tidlig for å komme over før det blåste opp, og
lyktes. Oslofjorden lå speilblank, og det ble en flott tur. Litt under halvveis ligger Missingene.
Forsamlingen gikk i land på Søndre Missingen og nøt utsikten. De ringte også trafikksentralen i
Horten og fikk vite at det ikke var noen skip i nærheten, så det var bare å fortsette. Det er ikke alltid
lett å holde en gruppe kajakkpadlere samlet. Men det er enklere når været er rolig, og over
Oslofjorden kom alle syv pent samlet mot fyret på Fuglehuk som ligger sør for Bolærne. Fram til for
noen år siden var Bolærne militært område, men er nå åpnet for allmenheten. Øygruppen har mange
flotte områder og ligger i Færder nasjonalpark. De padlet opp til Østre Bolærne for dagens lunsj. Det
hadde begynt å blåse, men de var innaskjærs, så det spilte liten rolle. Fra Østre Bolærne gikk turen til
østre ende av Vrengensundet hvor de fant en fin leirplass. Dagen etter padlet de først til
Kjøpmannskjær for litt bunkring. (Bunkers er drivstoff til båter, så for kajakkpadlere må det vel være
riktig å si at de bunkrer i matbutikken.) En av deltakerne hadde fått vite at hans kjære var blitt syk, så
han avsluttet turen i Kjøpmannskjær. De andre hadde en flott tur ut forbi Veierland og Stauper til
Østerøya i Sandefjord. Etter lunsj der, hadde det begynt å blåse. Turen rundt Tønsberg Tønne til
utkanten av Sandefjordfjorden ble ganske rufsete. I det de gikk på land kom også regnet. Og kraftig
vind. Det var greit å være på land. Våt av både sjøsprøyt og regn, var det bare å glede seg over at det
var varmt både i vannet og på land og god ly i teltet.
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På vei mot Strømtangen

Noen fant en lun kanal innenfor Strømtangen
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For ordens skyld: Alle kajakkene fløt hele tiden

Det er helt greit å krysse Oslofjorden under slike forhold
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Leirslagning etter å ha passert Tønsberg Tønne

Neste dag var det også meldt en del vind, og strekningen videre mot Larviksfjorden er temmelig
åpen. Det er også strekningen videre forbi rakke mot Nevlunghavn. Der er farvannet også ganske
rotete, men med kajakk går det gjerne greit innimellom holmer og skjær når sjøen ikke er for høy.
Dagen kom med vind fra sørvest, altså midt imot. Det var også noe bølger, men ikke verre enn at det
var greit å padle. Det ble lunsj i en lun vik ytterst i Naverfjorden. Derfra gikk turen videre til
Bramskjæra ved Nevlunghavn. Det var motvind hele dagen, men hastigheten var om lag fem km/t.
Det kunne se ut som om framdriften var uavhengig både av om vi padlet eller ikke og av vindretning.
På Bramskjæra var en familie bekymret for en måke med fiskekrok i nebbet. Viltnemda ville ikke
rykke ut. I samarbeid med familien, og i samråd med viltnemda, forsøkte noen av turdeltakerne å
fange den. Lokkemat og en hov ytterst på ei grønlandsåre gjorde at de var veldig nære, men
dessverre mislyktes de. Måka fløy, og lidelsen fortsatte.
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Leir på Bramskjæra

Det meste av turen var unnagjort, og det var bare strekningen rundt Mølen som gjenstod før gjengen
var hjemme i trygt farvann. Det var meldt en del vind neste dag, og noen andre medlemmer i
klubben gledet seg til store bølger så de kunne surfe på Saltstein. Turgjengen var igjen ganske tidlig
ute, og kom seg rundt før det begynte å blåse. Senere på dagen lekte de andre seg i store bølger og
god vind. Svein fortsatte rett til Langesund, mens de andre tok den siste natta på Veaholmen. Derfra
padlet to til Bjønnes, en til Heistad, og en til Skjelsvik. Sistemann tok fatt på vassdraget, opp slusa og
hjem til brygga i Falkumelva. Det ble en flott tur!
Om du skulle lure på om Grenland havpadleklubb bare er for folk som padler flere dager i strekk og
ligger i telt, så er det slett ikke tilfelle. Det er ca. 180 medlemmer, og det var syv med på turen. Så var
det tre medlemmer på Saltstein. De fleste trives nok best med kortere turer og en rast. Hver onsdag
fra påske og ut september, med pause i juli, er det padling med start kl. 18 for alle som har lyst til å
padle sammen med noen. Det blir en liten runde i skjærgården med en pause og litt te eller kaffe, og
kanskje litt ved siden.
De som var med på turen fra Strømstad var Terje Fuglerud, Svein Heggelid, Per Christian Furumo,
Mohammad El-Agroudi, Tor (Tur) Pettersen, Bjørn Åge Tjønnhaug og Trond Magne Movik
(Tekst og foto: Trond Magne)
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