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NOE FOR DEG?

Stavanger kajakklubb er organisert i ﬁre
forskjellige miljøer – hav, elv, polo og ﬂattvann. Alle er åpne miljøer uten store krav
til ferdigheter. Hjertelig velkommen!

HAV: FLOTTE FELLESTURER

MEDLEMSREKORD,
FLOTTE TURER
OG HUSBRÅK

Matt gjør det han liker best
Foto: Mark Burton

2005 ble aktivitetsmessig et strålende år med ny medlemsrekord,
fulltegnede kurs og mange ﬂotte padleturer på hav, elv og ﬂattvann.
Men dessverre ble fjoråret også preget av usikkerhet rundt klubbhus.
Av Matthew Millington,
leder i Stavanger kajakklubb
I juni ﬁkk styret beskjed av Stavanger kommune om at klubben er uønsket i Mississippi ved Stokkavatn, der vi har holdt til
siden 1982. Etterpå har det imidlertid vært
helt stilt fra kommunalt hold, til tross for
gjentatte henvendelser fra klubben. Vi skal
forsøke å få en avklaring innen årsmøtet
22. februar. Vi mener klubben har gode argumenter for fortsatt bruk av ”Fjøset”. På
årsmøtet vil vi også orientere om arbeidet
med det nye klubbhuset på Hundvåg.
I høst nådde medlemsmassen vår nye
høyder. Vi er over 1000! Det er selvsagt
gledelig, men samtidig førte det til enorm
etterspørsel etter kurs, og vi beklager at vi
ikke har fått plass til alle. Instruktørgruppen vår har gjort en suveren jobb og kurset
275 nybegynnere i løpet av 2005. Mer kan
vi ikke forvente av en gruppe på bare en
håndfull personer. Vi trenger helt klart ﬂere
godkjente instruktører, men det er tidkrevende å ﬁnne kandidater og få dem kvaliﬁsert. Interessert?

Turgruppen har også en meget aktiv og
vellykket sesong bak seg. Den arrangerte
mange populære turer med Lysefjorden
som deltakermessig høydepunkt. Flattvannsgruppen padler jevnt og trutt på
Stokkavatn, og elvepadlerne fortsetter å
leke - på elva, på strendene og i bassenget. Pologjengen vokser stadig og skal i
mai arrangere norgescup.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
alle som har gjort en innsats for klubben i
rekordåret 2005: Styret, virksomhetsledere
med ansvar for instruktørgruppen, hav,
polo, ﬂattvann og klubbhus, turledere og
instruktører, valgkomité og kontrollkomité,
og alle andre som har bidratt på dugnad og
sosiale sammenkomster. Uten denne gjengen med ivrige, engasjerte og ﬂinke folk
ville vi aldri klart å administrere en klubb
med 1000 medlemmer. Til slutt vil jeg også
takke medlemsmassen. Dere utfordrer og
støtter styret, noe vi setter stor pris på. Vi
håper på godt oppmøte og mange innspill
fra medlemsmassen på årsmøtet.

Flertallet av medlemsmassen vår er havpadlere, og i fjor var det stor aktivitet i
havgruppen. Den arrangerte tolv ﬂotte
fellesturer fra februar til desember. I tillegg
til de terminfestede fellesturene, var det
også mange havpadlere som brukte nettstedet vårt til å avtale turer. Havgruppen
har satt opp et innholdsrikt turprogram
også for 2006. Se egen sak. Kontaktperson: Kåre Mongstad, kare@fasett.no

ELV: LEKEN GJENG

Elvemiljøet er ikke stort, men svært aktivt. Elvepadlerne var ute på tur nesten
hver helg fra påske til november. Først og
fremst i Bjerkreimselva, men det var også
to klubbturer til Voss og Førde og private
turer til Sjoa-festivalen og Ekstremsportveko. Det ble holdt ﬁre nybegynnerkurs,
og tre nye instruktører ble utdannet. De er
klar til å holde kurs i 2006. Kontaktperson:
Matt Millington, mmill@broadpark.no

POLO: POPULÆRT

Pologjengen trener hver mandag i vintersesongen i bassenget på Solborg. Tilbudet blir stadig mer populært. Til våren
blir det trolig satt opp en bane utendørs,
hvis pologjengen ﬁnner et egnet sted. I
mai skal pologjengen arrangere norgescup. Kanskje blir det norgescup i polo
i Vågen? Kontaktperson:
Bård C. Jensen, bard.jensen@ptil.no

FLATTVANN: JEVNT OG TRUTT

Flattvannspadlerne trener fast hver mandag og torsdag, med klubbhuset ved
Stokkavatn som utgangspunkt. I ﬂattvannsgruppen ﬁnner du ﬂere av de teknisk
ﬂinkeste padlerne i klubben, så her er det
gode tips å hente også for havpadlere.
Mandagstreningene passer for alle, uansett nivå, mens torsdagstreningene krever litt padleerfaring. Kontaktperson:
Øyvind Sørbø, sorboo@bp.com
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KURS 2006

Også i år skal klubben arrangere introkurs,
havkurs og elvepadlekurs. Det blir satt
opp kurs både i vår og etter fellesferien.
Kursplan med datoer er ikke klar før i februar-mars. Følg med på www.stavangerkajakk.org.

BLI MED
PÅ TUR!
Har du også dårlig samvittighet for at kajakken din ligger for mye
på land? Gjør noe med det! Fellesturer er en ﬁn anledning til
å komme seg ut.
Noen av turene er enkle og passer for alle,
mens andre er mer krevende. Turbeskrivelse, påmelding og utlån av båter ﬁnner du
mer informasjon om på www.stavangerkajakk.org.
Nettet er også treffstedet for deg som
trenger padlekompiser på andre dager
enn klubbturene. Her kan hvem som helst
legge ut noen linjer om hva de skal ut på,

enten det er en runde rundt Hundvåg eller
en lengre ekspedisjon.
Nedenfor er turplanen for første halvår.
Noen turer har vi ikke satt dato på ennå.
Følg med på nett. Vi har også tatt med to
store padlebegivenheter i andre klubber;
Njords havpadlesymposium og Arctic Sea
Kayak Race i Lofoten.

2006

FORELØPIG PROGRAM
4. TIL 5. FEBRUAR:

TRODLA-TYSDAL

Nybegynnere er spesielt velkommen

SØNDAGSTUR TIL ROTT

17. TIL 18. JUNI:

TUR TIL LINE/GRØNLAND
(BRU)
7. TIL 9. JULI:

12. MAI:

24. TIL 28. JULI:

Prøv nattepadling!

Som medlem kan du låne gratis utstyr i
”Fjøset” i Mississippi ved Stokkavatn.
Sjekk utlånsreglene på nett. Koden til ”Fjøset” fås på forespørsel hos ibowitz@start.
no. Når koden endres, får du beskjed via
e-post.

DAGSTUR HAFRSFJORD

Rott - helt rå beliggenhet ute i havgapet;
Solas største øy.

LUTSI BY NIGHT

GRATIS UTLÅN

BULANDET

20.APRIL:

1. MAI:

LÆR Å RULLE I VINTER

Fram til påske er det bassengtrening hver
fredag på Solborg folkehøgskole. En utmerket anledning til å lære seg eskimorulla i behagelig varme omgivelser. Det er
ingen organisert trening, men det er alltids
noen å spørre. Klubbåter til disposisjon i
bassenget.

Njord Sea Kayak Symposium.
Sjekk www.njord.as
13. JUNI:

Nybegynnere er spesielt velkommen.

Det krever sitt å drive en klubb med 1000
medlemmer. Alle undergruppene våre tar
derfor veldig gjerne i mot nye folk som
kan tenke seg å bidra på et eller annet vis.
For eksempel som turleder eller instruktør? Vordende turledere og instruktører
vil få tilbud om gratis kursing via klubben.
Kanskje er du en kløpper på å ﬁkse kajakker, eller kanskje du har noe å bidra med
når huset på Hundvåg skal settes i stand?
Ta kontakt!

24. TIL 28. MAI:

Innlandspadling i vill og dramatisk natur.
Overnatting i Turistforeningens hytte.

DAGSTUR HAFRSFJORD

VI TRENGER DEG!

HELGETUR TIL KVITSØY
ARCTIC SEA KAYAK RACE

Sjekk www.askr.no

Bruk nettstedet vårt: www.stavangerkajakk.org
Der ﬁnner du informasjon om alt som skjer i klubben.

NYHETSBREV PER E-POST

Klubben skal i løpet av året sende ut tre
til ﬁre nyhetsbrev. Men det er kun denne
første utgaven som kommer i posten.
Fra nå av vil vi benytte oss av e-post
og legge nyhetsbrevet ut på nett. Derfor
må du sørge for at klubben har riktig epostadresse. Gi beskjed til Ingvild på
ibowitz@start.no hvis du skifter e-post.

