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Klubbens husprosjekt på Lundsneset
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Klubbens
husprosjekt
Huskomiteen trenger fremdeles et
klubbmedlem som kan ta på seg
jobben med å koordinere alle byens
rike onkler og tanter som bidragsytere
til klubbhusprosjektet.
Ta kontakt om du føler kallet eller
har et tips til kandidat!

De lave bygningene fungerer som kajakklager. Bygget på to etasjer skal romme
både kajakklager, tørkerom, garderober og badstue i første etasje. I andre
etasje er det planlagt trimrom, rom til undervisning/møter, kontor og teknisk rom.

SKK's klubbhusprosjekt kan neppe karakteriseres som et "fast track" prosjekt.
Oppturene og nedturene går litt hånd i hånd og det byråkratiske apparatet
består av beslutningsorganer som ikke alltid drar i samme retning.

Familiedag
Søndag 19. juni
11:00 ‐ 15:00

Etter årsmøtet i februar har det vært et møte mellom klubben, arkitekt,
kommunens planavdelingen samt kommunens park og idrettsavdeling.
Kortversjonen fra dette møtet er at den lokasjonen som vi har hatt som vårt
primære ønske, ikke bifalles av planavdelingen. De ønsker oss, om ikke dit
pepperen gror så i alle fall over på en tomt som ligger nærmere båthavna.
Denne lokasjonen finner vi mindre gunstig til vårt bruk, siden vi på det primære
alternativet har rikelig tilgang på gode grøntarealer rundt anlegget, og generelt
vil få et mye triveligere anlegg for både oss selv og almenheten. Den alternative
plasseringen vil også komme i konflikt med båtforeningens og andre naboers
bruk av området.
Lyspunktet er at den kommunale enheten Park og idrett synes at vårt forslag er
godt og vi håper derfor fortsatt på en løsning i tråd med det arbeidet som er
gjort.
Skissene viser planene per i dag,
som til en viss grad har tatt til
følge kommentarene fra ovennevnte møtet med kommunen.
Hilsen Huskomiteen

SKK inviterer alle medlemmer store og
små til en trivelig dag ved sjøen. Vi er
å treffe ved Vaulen fra kl 11 til kl 15.
Du kan få prøve forskjellige kajakker
og leke med kajakken i vannet.
Ta med godt humør og grillmat!
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Medlemskveld med

Patrick Winterton
Vårens medlemskveld hadde et litt uvanlig format, ved at vi ikke møttes nær
utelivets ølkraner på en fredag, men tvert imot på Arkeologisk Museum på en
mandag. Frammøtet var likevel svært bra, noe som ikke minst skyldes vår
celebre gjest Patrick Winterton.
Om lag 50 medlemmer fikk gleden av å oppleve hans presentasjon i ord, bilder
og filmer fra kajakkekspedisjoner omkring de britiske øyer. Patrick er kjent for
mange ting, i kajakk-sammenheng kanskje mest for sammen med Mick Berwick
å ha gjennomført den første kryssingen fra Skottland til Færøyene – en kryssing
på 410 km.
Det var svært interessant å høre hvordan slike ekspedisjoner planlegges og
gjennomføres – det er vel de færreste av oss som har erfaring med å sove og
koke middag i kajakken på åpent hav. Takket være Patricks selvironiske humor
fikk vi også vite en del om hva som kan gå galt når planleggingen svikter (”Hva
– har ikke du heller tatt med kart over Færøyene??”) Vi fikk også presentert
turer rundt Irland og langs vestkysten av Skottland.
Patrick er i full gang med planleggingen av sitt neste Norgesbesøk, som vil finne
sted til sommeren. Da kommer han i kajakk. Fra Shetland.
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Ny brygge i Sandvigå!
Som de fleste gjerne har fått med seg,
så har brygga vår i Sandvigå blitt
revet. Kaiområdet bortenfor det gamle
fergeleiet blir leid ut til supplybåter, og
sikkerhetsreglene krever at en ikke
skal kunne komme nærmere båtene
enn 10m. For å tilfredsstille dette måtte
hele det gamle fergeleiet stenges av,
og dermed forsvant også brygga vår.
Dette skjedde et par uker før påske, og
akkurat idet vi begynte å se frem til
lysere kvelder og oppstart av
onsdagspadling. Krisestemningen var
derfor stor, og det ble jobbet på høygir
med å finne en løsning.
Etter befaring med havnevesenet, ble
vi enige om at vi kunne lage en brygge
utenfor steinfyllingen. Dette viste seg å
by på litt utfordringer med tanke på
stabil innfesting, men etter en del
grubling, nitide studier av tidevannstabeller, og enda mere bolting, så
begynner brygga nå å nærme seg
ferdig.
Bryggearealet blir noe mindre enn før,
og høyden over vann blir noe mer,
men alt i alt blir det en bra løsning.

Alt bryggearbeidet
dugnad.

har

vært

på

Klubben retter en stor takk til alle
som har vært med og bidratt.
Og en spesiell takk til Tron og Einar
som har stått for planlegging,
organisering, og tilbrakt et anselig
antall kvelder med bryggebygging.
Patrick nyter aprilsola og formiddagsmaten på Langøy
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Klubben har fått nye turkajakker!

Turprogram

Det har i lengre tid blitt etterlyst kajakker med ror til bruk på tur. Klubben har nå
kjøpt tre nye turkajakker i glassfiber med ror. Valget falt på høykvalitetskajakker
fra den svenske kajakkprodusenten VKV ( www.vitudden.com ), og klubben har
nå to turkajakker fra denne kajakkbyggeren:

Det er blitt satt opp ett innholdsrikt og
veldig variert turprogram i 2011, så her
burde alle finne noe som passer!

VKV Lisa er sannsynligvis Nordens mest solgte innstegskajakk for turpadling og
den passer meget godt for nybegynnere med minimalt med erfaring med
turpadling. Kajakken er designet slik at den har relativ høy primærstabilitet, men
allikevel relativt rask å padle pga skrogform. Kajakken passer for alle
kroppsfasonger, også mindre padlere.

VKV Anita er tilsynelatende lik Lisa, men er betydelig smalere og har da lavere
primærstabilitet, og er en rask turkajakk. Den er beregnet for mer erfarne
padlere, eller padlere som vil utvikle seg som padler. Kajakken passer for alle
kroppsfasonger, særlig mindre padlere.

Kajakkene skal primært brukes til turer i regi av klubben for eksempel
onsdagsturer, søndagsturer og overnattingsturer. Disse kajakkene brukes
ikke på kurs, og skal ikke brukes til padling på strender/rockhopping/rulletrening m.v.. Utover det kan medlemmer låne disse på vanlige vilkår, med
unntak av at de ikke kan være borte fra Sandvigå over natten.

Under følger den foreløpige turplanen,
du finner en detaljert turbeskrivelse
samt trugradering på vår hjemmeside.
12.-13. mars

Trodla-Tysdal

19. mai

Lutsi by night

3.-5. juni

Kvitsøy

17.-19. juni

Ryfylket rundt

19. juni

Familiedag

05.-07. august

Tysvær - Borgøy

06.-07. august

Indre Vinjavatnet

19.-21. august

Lysefjoden

02.-04.sept.

Hidra

10.-11.sept.

Familietur

sept./okt.

Utstein

18. desember

Nissetur

I tillegg er følgende turer planlagt som
vi ikke har noe dato til enda:
 Egerøya rundt
 Bømlo
 Prekestolen (padle- og fottur)

Turkajakkene har egne merkede spruttrekk (blå snapdragon) og transporttrekk (blå), som henger på fast plass i Sandvigå. Klubben oppfordrer brukerne av kajakkene til å benytte kajakkene omsorgsfullt slik at vi kan ha glede
av disse kajakkene i mange år fremover. Ved spørsmål kan leder av
turgruppen eller havgruppen kontaktes.

 Øyarvatn – Rågeloni

Følg med på hjemmesiden vår
www.stavangerkajakk.no
Vi tester også ut en Seabird Design Expedition 480. Den kajakken disponeres
av Padlegøy/Jr.gruppen og er tiltenkt jr. padlere. Er en liten fullrigget havkajakk.
Bruk av denne kajakken må avklares med Padlegøy/jr.gruppen.

Der finner du informasjon om alt
som skjer i klubben!

