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Våttkort på Svalbard

Padleforbundets våttkortstige kan
noen ganger gi kjærkomne anledninger til gøyale padleopplevelser.
Det hjelper også å bo gøyale steder en periode, som for eksempel i
Longyearbyen, der jeg bodde ett år
for å jobbe på Universitetssenteret,
UNIS. I fjor holdt jeg et Grunnkurs
Hav på Svalbard. Det var med stor
forundring og udelt begeistring jeg
kunne konstatere at varmblodige
mennesker fra sydligere strøk, som
Venezuela, Spania, Colombia og

Trondheim ville
ta sine første
padletak og nødvendige velt i
arktiske farvann.
Om vannet var kaldt, ble det allikevel mye bading. Heldigvis har
Svalbard Seilforening investert i
tørrdrakter til klubben. Lunsjen på
søndagen inntok vi på andre siden
av Adventsfjorden, nærmere bestemt i Hiorthhamn, blant restene
etter gammel gruvedrift. Utstyret
var stort sett som vanlig vinterpad-
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Med de ambisjonene vi nå har i kajakklubben
er gode inntektsmuligheter en viktig sak.
Vi ønsker å vedlikeholde og supplere utstyrparken, vi har spenstige ambisjoner
om å bygge et flott klubbhus og anlegg for
havpadling, og vi ønsker å utvide kurs- og
aktivitetstilbudet vårt. Til dette trengs det
penger, mye penger!
Få av våre medlemmer har foreldre som
lar seg utnytte som billig arbeidskraft til
vareopptelling, salg av doruller eller kakelotterier. Vi har derfor foreløpig valgt å
ikke satse på denne typen dugnader, men
fokuserer heller på å skaffe inntekter på
andre måter. En av disse måtene er Grasrotandelen, Norsk tippings ordning der du
kan registrere ditt spillkort slik at 5% av det

du spiller for går til et formål som du har
bestemt.
Etter at denne muligheten falt bort pga
diverse viderverdigheter tidligere i år er vi
nå oppe igjen. Så langt i 2009 og 2010 har
vi opptjent kr. 3 226 på Grasrotandelen,
og det er nå 11 spillere som har registrert
Stavanger Kajakklubb som mottaker av
deres spillinnsats. Om flere gjør dette kan
det gi en god tilleggsinntekt for klubben.
Du kan velge Stavanger kajakklubb som
din foretrukne mottaker av grasrotandel,
enten hos kommisjonærene til norsk tipping, eller via Norsk Tippings hjemmeside,
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen .

Vi vil spesielt oppfordre de som har kajakkplasser i Sandvigå til å stille, og selvfølgelig alle
andre også. Det er litt kjølig i lokalene nå,
så kle dere godt. Det er også fint om dere kan
ta med egen hammer/kubein/gardintrapp/drill,
om dere har.
Vi trenger også noen som kan stille med
tilhenger og kjøre en tur på bossplassen med
diverse skrot (ta kontakt med Marit om du kan
stille med henger)
Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i.
Dugnadsansvarlig er Marit K. Nilsen
mob. 91589422
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Kurs i nattpadling/
navigering i mørket:
Onsdag 9. januar kl. 1800 - 2030. Oppmøte i Sandvigå. Vi drar ut i mørket og lærer mer om navigering
i mørket. Kurset er gratis for medlemmer og det er
begrenset antall plasser. Påmelding på Facebook eller
på sms 90588513. Vi startet med en kort økt inne før
vi drar ut på sjøen.
Kurset er nå fulltegnet, men ved frafall tilbys plasser
til de neste på listen.

Gratulerer til Kjell Hauge
Han har bestått Norges Padleforbunds høyeste instruktørutdannelse og er nå Veileder Hav

Støtte fra Sparebankstiftelsen SR - bank:
Vi har fått innvilget kr 50.000,- til innkjøp av diverse utstyr, rettet spesielt mot barn og ungdom. Vi er veldig glad for denne støtten og mer
informasjon om dette vil komme etterhvert.

Facebookside for Stavanger kajakklubb:
Vi har opprettet en ny side på Facebook, du finner den her: www.facebook.com/stavangerkajakklubb. Her vil vi legge ut informasjon om
aktiviteter, kurs, turer og annet som er i regi av Stavanger kajakklubb. Vi
oppfordrer alle til å LIKE den nye siden.

Minikurs for medlemmer:
Vi starter en serie med minikurs for våre medlemmer. Dette er korte
kurs, 2 - 3 timer med ulike tema som fremdriftstak, kameratredning,
nattpadling, navigering eller annet som kan være aktuelt.
Kursene annonseres på Facebook og på våre nettsider, de er gratis for
medlemmer og vil i hovedsak foregå på lørdager eller søndager i vinterhalvåret
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Ut i Naturen
Lørdag 15. desember kl. 1300 var det medlemskveld
hos Ut i Naturen, med gode tilbud og rabatter i butikken slik at det ble handle julegaver både til medlemmer og andre. Det var godt oppmøte og det ble servert
gløgg og pepperkaker.
Det var intensjonen å prøve ut surfski også, men dette
ble utsatt på grunn av værforholdene. Noen av medlemmene dro tilbake et par dager senere og fikk testet
båtene under trygg veiledning fra Arnt.

Lokalene i Sandvigå: vi utvider plassen og vil dermed
kunne tilby noen flere plasser til medlemmer. I den
forbindelse vil vi ha dugnad for å rydde og ordne litt
i lokalene og vi sender ut invitasjon til dette rett over
nyåret.

Støtte fra Gjensidigestiftelsen:
Stavanger kajakklubb har vært så heldig å få tildelt kr 188.000,- til prosjektet ”Ungdom i kajakk”. Vi kommer tilbake til mer informasjon om
selve prosjektet på våre nettsider, men vi vil gjerne komme i kontakt
med de som har lyst til å være med på dette spennende prosjektet. Har du
en god ide eller kan du tenke deg å bidra på andre måter, ta kontakt med
daglig leder snarest. Vi setter ned en arbeidsgruppe på nyåret som skal
jobbe videre med dette og alle innspill er velkommen i dette.

Tenk.
Viktig å bli sett i havnebassenget. Tenk over om du blir sett, ikke
padle i skipsleia.
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Nissepadling:
Søndag 16.12. var det klart for årets Nissepadling. Vi startet i Sandvigå kl. 1100, tok turen innom Vågen for å
plukke opp noen flere og padle rundt juletreet. Deretter gikk turen til Langøy der bordet var dekket med ymse
godsaker som pepperkaker og gløgg.
Nisselue eller annen nissebekledning var obligatorisk, reinsdyr
var valgfritt. Det var flere som hadde benyttet anledningen til å
dekorere kajakken sin for jul også.
17 kajakker 1 juletre på sjøen
god stemning.
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Padleprofilen –noen ord med en kajakkpadler
”Årebladet” vil i tiden fremover presentere noen av de mange padlerene vi har i klubben. Vi starter med
Kjell Hauge som nylig er sertifisert som Veileder Hav og som har lang og allsidig fartstid i klubben.
Navn: Kjell Hauge
Alder: 45
Medlem siden: 2003
Padlet kajakk siden: 1997

cebookgruppe er noen flere stikkord som vi fort kommer innom når det gjelder hans interesser og engasjement. I tillegg til alt dette må det også nevnes at
han vant årets maratonkonkurranse i Artic Sea Kayak
Race og at han skal fortelle og vise bilder fra padletur
til Grønland på Arkivet rundt i januar.

Favorittkajakk: denne var vanskelig, Kjell har som
en del andre padlere bare behov for en kajakk til…, Kurs innen padling: Kjell har tatt alle kurs i Våttmen hvis han må velge favoritter: VKV Seagull Elite, kortstigen innen hav og har i tillegg kurs på elv og er
aktivitetsleder flattvann.
VKV 101 samt Romany/Explorer fra NDK.
Må ha med på tur: For overnatting, uten tvil ligge- Noen spørsmål om Veilederstatus og hva som kreves for å oppnå dette ?
underlaget Exped.
Anbefalt nettside: www.padling.no og www.padle- Veilederstatusen gir meget god kompetanse både
i forhold til HMS og sikkerhet, men også i forhold
forumet.com
til padleferdigheter. Utdannelsen holder høy internaTurtips i næromådet: Lutsivassdraget, Kvitsøy og
sjonal standard. Dette har vært et mål som har krevd
Litle Teistholmen er flotte padlesteder.
mye padling over flere år. Det har vært mye målrettet
Et turtips utentrening i røffe forfor Rogaland:
hold for å komme
Helgelandkysopp på dette nivået
ten, Vesterålen ,
blant de flinkeste
Åland og Skjærpadlerne i landet.
gårdshavet i FinKjell er veldig
land for ”kortglad for støtten
buksepadling”
klubben har gitt
på sommeren.
han i den anledning og ser frem
Verv/roller
i
til å bruke kompeklubben: Kjell
tansen til klubbens
har vært innom
beste for å gi noe
mange
ulike
tilbake. Det blir
roller og verv i
derfor aktivitetsklubben. Han har
lederkurs i år, forvært sekretær i
håpentligvis med
styret, styreleder,
leder av havgruppe, leder og medlem i husgruppe og egne krefter, samt andre kurs og aktiviteter.
er aktiv som instruktør på hav. Han er en av de som
padler mye og har de siste årene padlet over 1200 kilometer pr år i tillegg har han 30 – 50 kajakk/teltdøgn
pr år. Han padler altså minst 110 turer rundt Hundvåg
pr. år og er nok det vi kaller litt over middels interessert i kajakk.

Han anbefaler alle å gå på kurs for å få sikrere og
morsommere padling, for å få nye erfaringer og for å
lære noe nytt.
Tips til nybegynnere: Vær aktiv deltaker i klubbens
aktiviteter og gå så mye kurs en kan – og husk at en
aldri blir utlært

Han er spesielt fornøyd med at klubben for noen år
Vi takker Kjell for praten, gratulerer nok en gang med
siden lykkes med å få fortsette på Stokkavannet, at
Veilederstatusen og ønsker lykke til med padlingen,
Padlegøy ble etablert og at det nå ser ut til å gå rikbåde på egenhånd og i klubbregi.
tig vei når det gjelder nytt klubbhus. Fokus på trygg
padling og opplæring, formidling/salg av klubbens
populære tørrdrakter og opprettelsen av klubbens FaVi fortsetter i neste utgave med en ny Padleprofil
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Camp Svalbard

Transport av kajakker

Da Camp Svalbard spurte meg om jeg
kunne stille som padleinstruktør for
48 elleville Svalbard-ungdommer, var
det ikke så vanskelig å si ja.

var det imponerende
at det ikke
ble firt på
kravene til
miljø. Alle
hadde sitt
eget spiseCamp Svalbard er en ungdomsleir
som arrangeres for fastboende på sett som den enkelte måtte vaske
Svalbard. Vi hadde allerede flyt- opp. Ingenting ble igjen etter oss,
tet tilbake til Stavanger, men jeg bortsett fra fotavtrykk, og dessuten
fikk med meg tenåringsjenta mi tok vi med oss tilbake to reinsdyr
opp igjen en tur til et uforglem- som jaktlaget hadde skutt.
melig eventyr. I år var Coles Bay
leirplass. Dette er en gammel nedlagt gruvelandsby. Aktivitetene
var klatring, padling, reinsdyrjakt,
fotokurs, førstehjelpskurs m.m.
Måltidene ble inntatt i en gigantisk
lavvo, og logistikken rundt arrangementet kan ta pusten fra noen og
enhver. Snakk om å ta sats for å gi
ungdommene en flott opplevelse!
Alt og alle måtte fraktes ut med båt,
siden det ikke finnes vei ut. Med
våpen og isbjørnvakter, førstehjelpstelt, do-telt og lavvo, minst
450 liter vann, brensel, 12 kajakker med alt utstyr, inkludert tørrdrakter, mat til hele gjengen osv, så
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Padleiveren var stor blant de aller
fleste ungdommene, og skuffelsen
var tydelig da vi på søndagen ikke
kunne legge utpå. Vinden var for
sterk og blåste rett ut på Isfjorden.
Heldigvis hadde over halvparten
av ungdommene fått prøvd seg
i båt, og de som veltet ufrivillig
var gjerne de som var mest fornøyde, til tross for at vannet holdt
ca 4 grader. Noen av jentene, som
egentlig hadde gått glipp av padlingen pga at de hadde valgt andre

Julepadling

aktiviteter, ba så pent om å få prøve. De fikk seg en liten kveldstur
og var strålende fornøyd. I ettertid
fikk jeg vite at ei av jentene aldri
hadde vært utenfor Longyearbyen
på Svalbard. Ei annen hadde aldri
hatt ullundertøy, før det stod på listen over bekledning til Camp Svalbard. Folk har forskjellige motiver
for å bo på Svalbard, og det er
slettes ikke alle som er opptatt av
naturopplevelsen og det å komme
seg ut på tur.

første går det ikke buss (…), og for
det andre må du ha isbjørnbeskyttelse, og for det tredje: du leker
ikke friluftsliv på Svalbard. Det er
vel ett av de mer krevende steder å
utøve friluftsliv.

Camp Svalbard, som arrangeres av
ungdomsarbeiderne i Longyearbyen, gir ungdommene en ordentlig
smakebit av Svalbards natur og av
fine muligheter til friluftsaktiviteter samtidig som det er sunt fokus
på sikkerhet. Dessuten får LongPå Svalbard, mer enn andre steder, yearbyens forskjellige lag og forer barn og ungdom avhengige av eninger muligheten til å bidra og
foreldre og voksne for å komme dermed få muligheten til å rekrutseg ut av Longyearbyen. For det tere de unge, noe for eksempel ka-

jakklubben da benytter seg av.
Det som imponerte undertegnede
aller mest ved hele arrangementet
Camp Svalbard var organiseringen. Jeg har sjelden vært på et arrangement av den typen som har
krevd så omfattende logistikk og
hms. Da er det fascinerende og inspirerende å observere campledelsen utført av Kristine Lidin Malm,
enda ikke fylt 30 og allikevel med
stålkontroll og en lederstil til etterfølgelse. Med gode ledere og kjekke ungdommer er det mulig å få til
utrolig flotte arrangement. Kanskje
vi skulle dra i gang noe sånt med
kajakklubben her i Stavanger?

Plan for fremtidige utgaver av Årebladet.
Siste mulighet for å levere stoff er
15. Februar
1. Mai

Vi setter stor pris på motatt stoff, og forsøker å få med
alle bidrag. Dersom det er stoff nok satser vi på fire
utgaver dette året.

1. September
1. Desember
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Arkivet Rundt
Medlemsmøte og sosial happening!

Fredag 18. januar kl 19.30 på Arkivet (Newsman) vil du få en smakebit av de muligheter
Svalbard og Grønland kan gi en kajakkpadler. Videre vil vi få innføring i bygging av seildukkajakk
og modellkajakk. En variert kveld som passer for enhver kajakkentusiast.

Bilder fra Svalbard
Bilder fra Grønland
Seildukkajakk
Modellkajakk

Kjersti Gjedrem
Kjell Hauge
Erik Rødsand
Roar Berge

Dette passer til deg som har padlet mye og lenge, padlet lenge men lite, ønsker å padle og lære mer, padler på flattvann, hav eller
elv, skulle ønske du var bedre enn du er, ung, eldre eller eldst, ønsker deg en kajakk eller har en eller flere, kort sagt er dette en
kveld for alle medlemmer av SKK.

Ingen påmelding, det er bare å møte opp!

Ser deg fredag 18. januar på Arkivet - Newsman!

Ansvarlig for arrangementet: Stavanger kajakklubb ved Elin Kro
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