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FAMILIETUR

ØKT KONTINGENT
OG NYTT UTSTYR
I år betaler du 50 kroner mer i årsavgift. Det er fordi kajakklubben
endelig skal kjøpe nye kajakker.
På årsmøtet 22. februar ønsket styret å øke
kontingenten. Et av argumentene var å beholde klubbens gode økonomi.
Klubben har høy egenkapital, men mye av
pengene er bundet til det nye klubbhuset
på Hundvåg. Blant annet vil ansettelse av
Stavanger Revisjon gi økte driftskostnader
i året som kommer. I tillegg vil klubbens
økonomi bli utfordret når den nå skal investere i nytt utstyr.

NYE KAJAKKER
Etter at klubben bestemte seg for å få nytt
klubbhus, har kun det mest nødvendige
blitt kjøpt. Med mer enn 200 nye medlemmer og enda flere kursdeltakere, har slitasjen på klubbens kajakker og tilbehør vært
stor. Mange av kajakkene i Fjøset er nå
så slitne og utdaterte at reparasjoner ikke
lenger nytter. Den viktigste begrunnelsen
fra styret var at innkjøp skal være mulig
uten at det går ut over verken egenkapital
eller andre poster på budsjettet.
Det er satt av kr 117.000 til innkjøp av diverse utstyr i 2006. Både havkajakker, elvekajakker og såkalte skjærgårdskajakker blir
kjøpt, samt diverse til kursing.

Nå blir det en egen familiegruppe
i klubben.
Hvor mange av de tusen medlemmene
våre begynte ikke som unge og lovende
kajakkpadlere og endte opp som familiefedre og - mødre? Er du i samme båt?

NYE PRISER
35 av de 38 oppmøtte på årsmøtet stemte for forslaget om økt kontingent. Det er
derfor vedtatt at fra 2006 blir prisene for
familiemedlemskap 400 kroner, og vanlig
medlemskap vil koste 300 kroner. Ungdom
under 20 år vil fortsatt betale 150 kroner.
Sammenliknet med andre kajakklubber i
landet ligger Stavanger fortsatt nederst på
listen over medlemspris. Ingen på årsmøtet
kunne huske når kontingenten sist ble endret, så det er nok på tide med en ørliten
indeksregulering.

NY

KONTINGENT
Medlemskap

kr 300,-

Familiemedlemskap

kr 400,-

Ungdom (under 20 år) kr 150,-

Jostein Valen og Preben Falck er i ferd
med å dra i gang en familiegruppe. Tanken
er å få etablert ei gruppe som skal fremme
kajakkpadling som en ypperlig fritidsaktivitet for hele familien. I første omgang
planlegger vi å lage en familiedag lørdag
17 juni, detaljer og sted blir annonsert på
www.stavangerkajakk.org i løpet av april/
mai. I august/september planlegges det
telttur for hele familien.
- Vi ønsker å lage kjekke dager, med familien i sentrum. Flest mulig av våre håpefulle skal få dele foreldrenes glede av
å sitte i en kajakk. Klubben har to doble
kajakker, egne barnekajakker og flere elvekajakker som er supre for små og ferske
padlere. Videre blir det grilling og lek for
barn og voksne.
Dersom noen ønsker å være med i familiegruppa ta kontakt med Jostein Valen
på padling@broadpark.no
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STYRET FOR 2006

NORGESMESTERE

I POLO?

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Matt Millington
Ingvild Bowitz
Trine Krathus
Kjell Hauge
Mia Kanstad Kulseng
og Jostein Valen
Varamedlemmer: John Inge Korsvik
og Bjørn Brekne
Vil du skryte, syte eller foreslå noe for
styret -bruk klubbens internettsider
www.stavangerkajakk.org

SPILLER ETTER SAMME
REGLER
Den første helga i mars arrangerte
padleforbundet dommerkurs i kajakkpolo.
Klubben sendte en deltaker, og nå spiller
vi plutselig med samme regler som resten
av verden. Og det er jo lurt, siden vi skal
være med og spille kamper i år.

SKK ER NÅ REGISTRERT
I BRØNNØYSUNDREGISTERET
13. og 14. mai arrangerer vi Norges Cup i kajakkpolo.
Bli med på vinnerlaget!
Er du ikke allerede med på polotreningene,
så er det ikke for seint.
- Vi trenger flest mulig spillere, men også
frivillige til organisering og sekretariat, sier
Bård Jensen som er ansvarig for pologruppa.

TRENINGER

- Heldigvis er ikke kajakkpolomiljøet
i Norge så stort,
- vi kommer ikke så langt ned på lista,
ler Bård. Han sier at laget ikke har andre
ambisjoner i denne Cupen enn å lære.
- Vinne kan vi gjøre i NM i september,
skryter han.

Stavanger kajakklubb vil stille med minst
ett lag, med åtte spillere.
- Men dersom alle som har vært på trening
møter opp, vil vi kunne stille med flere lag. I
perioder har interessen for kajakkpolo vært
så stor at bassenget har vært fullt, forteller
Bård. Siden det ennå ei stund er kaldt i
vannet og enda kaldere i lufta, har styret
gått med på å leie bassenget på Solborg
fram til Cupen. Så vær med på mandagstreningene!

VINNERE
Pologruppa vår får altså hjemmebane i
sine første kamper. Og ikke hvilken som
helst bane: Bård har søkt om å få sette opp
målene i Vågen! Det er to runder i Norges
Cupen før norgesmesterskapet i Oslo, 2.
og 3. september. Andre runde er i Larvik,
siste helga i august.

Nytt diskusjonsforum på nettstedet vårt!
På www.stavangerkajakk.org finner du informasjon om alt som skjer i klubben.

Siden 31.01.2006 har Stavanger kajakklubb vært med i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Vi har nå fått eget
organisasjonsnummer og bankkontoer
blir knyttet til klubben, og ikke kasserer.
Sammen med ansettelsen av Stavanger
Revisjon gjør dette at det blir betydelig
lettere å styre klubbens økonomi.

VÅRENS KURS:
De første grunnkursene i havpadling er
allerede fulle, men det er fortsatt ledige
plasser på de andre kursene.
Introkursene er en rask innføring i de viktigste padleteknikkene, og går over enten formiddag eller ettermiddag. De er
gratis og forutsetter kun medlemskap i
klubben. For å delta på havkursene eller
elvepadlingskurs må du ha vært med
på et introduksjonskurs eller skrevet
egenmelding om at du er på tilsvarende
nivå. Kursavgift for helgekursene er 1350
kroner. Instruktørene legger vekt på sikkerhet, forskjellige redningsteknikker og
bevisstgjøring av utfordringer som enten
elva eller havet byr på.
Påmelding og mer informasjon om ledige
kursdatoer finner du på
www.stavangerkajakk.org

