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POPULÆRE KURS

Høstens kursprogram er lagt ut på nett i
sommer. Aktivitetene er så populære at
de ﬂeste allerede er fulltegnet, bortsett fra
elvekursene. Styret beklager at klubben
ikke har større kapasitet. Våre ﬂinke, frivillige instruktører gjør en enorm innsats.
Men interessen for kajakk har nærmest
eksplodert i hele landet, og det er umulig for SKK å dekke etterspørselen etter
kurs.

TØFFE KLUBBKLÆR

”FJØSET”I FARE

Nå kan du bestille stilige, praktiske
klubbklær med den nye logoen til SKK.
I første omgang er det snakk om en
vindstopper-vest og t-skjorte i polyester.
Begge deler velegnet til treningsbruk.
Vi samler opp en del bestillinger før vi
går til innkjøp av klærne, og derfor må
du regne med noen måneders leveringstid. Se mer info på nett eller kontakt
miminimia@gmail.com. Den nye logoen
er laget av Kåre Mongstad.

Stavanger kajakklubb kan bli kastet ut av klubbhuset ved Stokkavatn.
En av årsakene er biltraﬁkk i friluftsområdet.
- Vi oppfordrer folk på det sterkeste til å
parkere mellom store og lille Stokkavatn,
sier informasjonsansvarlig Birgit Sildnes i
styret.

UØNSKET

Millington ble innkalt til et møte med
Stavanger kommune tidlig i juni. Da ﬁkk
han vite at teknisk drift ønsker SKK ut av
”Fjøset” i Mississippi-bygget, der klubben
har holdt til i 23 år. Teknisk drift mener at
SKK bør klare seg med det nye huset på
Hundvåg, som etter planen kan tas i bruk
neste sommer. Kommunen viser videre til
at SKKs aktivitet ikke stemmer overens
med reguleringsplanen for friluftsområdet,
men hovedargumentet er ulovlig biltraﬁkk.

TAR TAK

- Dette problemet har vi tatt tak i. Vi har informert alle aktive medlemmer per e-post,
og sender nå ut et ekstra nyhetsbrev for å
nå samtlige i klubben. Slik skal vi få redusert
kjøringen forbundet med kajakklubben til et
absolutt minimum, sier Birgit Sildnes. SKK

er nå inne i en dialog
med
kommunen,
og Sildnes mener
det er mange gode
grunner til at klubben bør få beholde
- Vi håper å ﬁnne en løs”Fjøset”. Dette er
ning som gjør at vi kan
det redegjort grundig beholde klubbhuset, sier
for i et brev som gikk Birgit Sildnes i styret.
til teknisk drift før
ferien. Nå venter klubben på tilbakemelding fra kommunen.

KATASTROFALT

- Vi håper administrasjon og politikere vil
forstå at Hundvåg ikke er noen erstatning
for Stokkavatn, men et høyst nødvendig
tilbud til de mange havpadlerne i klubben.
Flattvannsmiljøet, introkursene og nybegynnere i alle aldre har ikke noe reelt tilbud
på Hundvåg. Det er som å gi langrennsløpere treningstid i en alpinbakke. Det vil
være katastrofalt for deler av aktiviteten
vår hvis vi mister vår 23-årige tilknytting til
Stokkavatn, sier Sildnes.

TO GANGER NORDKAPP

Klubben har fått en ﬂott gave fra padlepioner Arvid Hovland. Han har gitt bort
sin gamle havkajakk Valley Nordkapp
(HD). Hovland har tilbakelagt tusenvis av
kilometer med denne båten, blant annet
strekningen Bodø-Nordkapp i følge med
ni representanter fra Valley Canoe Products. Kajakken har også gått NordkappStavanger og utallige andre turer. Arvid
har kjøpt seg ny båt, men den gamle Nordkapp-fareren er i god stand, og ligger nå
til utlån i ”Fjøset”.
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NYT HØSTEN PÅ HAVET

Klubben har seks ﬂotte fellesturer på programmet i høst, med Lysefjorden som
populært høydepunkt. Rune Bjerkaker i
aktivitetsgruppen understreker at nybegynnere ikke må være redd for å bli med.
Men ta gjerne en telefon til aktivitetslederen, hvis du er usikker på hvor krevende padlingen blir. Se mer på
www.stavangerkajakk.org.

HÅPER PÅ
VÅT HØST
Bli elvepadler - og se lyst på livet! Hiv deg med på kurs i høst,
og du vil garantert få et nytt syn på regntunge dager.
Elvepadlere er ikke helt som andre padlere.
De jubler over regn. Det betyr at lekeplassen Bjerkreimselva fylles opp igjen, etter en
tørr sommer full av stein og lakseﬁskere.

ulik vanskelighetsgrad. Du bør være komfortabel med å padle grad 2+ til 3 for å
kunne bli med SKK på denne turen.
Les mer på nett.

Bjerkreimselva er som regel padlbar helt fra
høstregnet starter og fram til forsommeren.
De ivrigste padler gjennom hele vinteren.
Elvepadling året rundt er unikt for Rogaland. Verken Sjoa, Voss, Oppdal eller Evje
kan matche Rogaland på dette området.
Men disse stedene går Rogaland en høy
gang på de ﬂeste andre områder, og klubben tar derfor årlige turer til andre fylker.

Matthew Millington håper på to fulle kurs
med nye elvepadlere i høst. Han understreker at elvepadling passer for alle, ikke
bare mannlige adrenalinjegere. Elvepadling
er en teknisk idrett som krever vel så mye
teknikktrening som fysisk styrke og mot.
Vil du stå på e-postlisten til elvepadlerne?
Send melding til mmill@broadpark.no.

Neste planlagte fellestur går til Voss 13. til
16. oktober. Der er det mange elver med

BÅT FOR BARN
Klubben har fått en ny barnekajakk. Øyvind Sørbø håper
den blir tatt ﬂittig i bruk.

medlemmer til å gjøre det samme. Ta kontakt med oe-soerb@online.no hvis du har
spørsmål om barnekajakkene eller ﬂattvannsmiljøet på Stokkavatn.

Nå har SKK to ﬂotte barnekajakker med tilhørende utstyr liggende i ”Fjøset” ved Stokkavatn. – Det er en super båt for nybegynnere i alderen 7 til 13 år. Den kan virke litt
tøff første gangen, men ungene tar dette
kjapt, sier Øyvind i ﬂattvannsgruppen. Selv
har han startet et uofﬁsielt tilbud til unge
padlere. I sommer har han regelmessig tatt
med en liten gruppe barn på Stokkavatn.
Han oppfordrer andre voksne

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

2. – 4. september: Lysefjordturen
24. – 25. september: Utstein kloster
20. oktober: Kveldstur på Gandsfjord
30. oktober: Usken rundt
18. november: Lutsi by Night
18. desember: Førjulstur rundt Hundvåg

GODE MEDLEMSRABATTER

SKK har rabattavtaler med både Surfsentrum og Platou. Vi får 10 prosent hos
Surfsentrum, som blant annet har våtdrakter og våtsko. I Platou-butikkene får
vi 15 prosent avslag. Dette gjelder ikke for
allerede rabatterte varer eller pakkepriser.
Ta med medlemskort fra kajakklubben.

LÆR RULLA I VINTER

Nå er det snart tid for innendørs trening
igjen. Fra oktober til mars leier SKK bassenget på Solborg folkehøgskole to kvelder
i uka. Mandager er det kajakkpolo, fredager
kan du øve på det du vil av teknikk. En
unik mulighet til for eksempel å trene inn
ei bombesikker eskimorulle.

HUNDVÅG-HUSET

SKK hadde håpet å starte renoveringen
av det nye klubbhuset på Hundvåg i sommer. Men ennå gjenstår noen formaliteter
før vi kan overta bygningen. Målet er at
kajakklubben og speiderne skal kunne ta i
bruk det nye klubbhuset fra neste sommer.

HUSK E-POSTADRESSE!

Det er kun unntaksvis at vi sender informasjon i posten. Ellers vil du bli orientert
gjennom e-post og nettsted. Gi beskjed til
ibowitz@start.no om nye e-postadresser.

INSTRUKTØR I MAGEN?

SKK trenger ﬂere instruktører til kursvirksomhet. Du bør være en habil padler.
Klubben sørger for at du får solid utdanning i regi av Norges padleforbund.
Interessert? Ta kontakt med
jko@broadpark.no.

