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PÅSKESAMLING
FOR BARNE- OG UNGDOMSPADLERE
Mens bilen foran hadde ski på taket og svingte til venstre rett sør for
Ålgård, hadde vår bil kajakker på hengeren og fortsatte sørover mot
Flekkefjord.
Med på turen var 6 av guttene fra den ferske barne- og ungdomsgruppa i SKK, også
kalt Padlegøy, deres trener Marita og noen
foreldre. Vi hadde valgt en annerledes innledning på påskeferien.
Det blide sørland levde opp til sitt rykte
med tindrende sol og vår i luften. Fremmende mennesker vinket oss velkommen
idet vi svingte av hovedveien og ned mot
byen – kanskje en indikasjon på den velviljen denne sporten har der nede.
Innkvartering på barneskolen.
Lørdagens økt for rosa gruppe startet kl
15oo. Iført våtdrakter og redningsvest stod
våre, de yngste av samtlige, og iakttok at
kajakk etter kajakk ble satt på vannet. Så
snart svart gruppe var fulltallig forsvant
de med sin trener og følgebåt, deretter
rød gruppe, så blå – og med den Marita.
Hun var veileder for disse. Med to følgebåter og Robert, en av de dyktige lokale
flattvannsentusiastene, som coach, var
både sikkerhet og veiledning godt ivaretatt
for oss, de rosa. Trenersida ble underveis
ytterligere forsterket ved at Olav Søyland,
tidligere verdensmester 2 ganger, sluttet
seg til oss, padlende i sin egen kajakk.

Søndag morgen. Frokost på bedehuset.
Dagens første padleøkt kl 10.oo. Noen
begynte nå å kjenne kjøret, ikke minst
mangelen på søvn. Alternativet – å få lov til
å sitte i følgebåten - ble på et tidspunkt for
fristende for en, deretter fulgte flere.
Til økt nr.2 senere på dagen hadde det
blåst opp en del, så halvparten av våre
valgte padleklubbens varme treningsrom
fremfor de nokså hustrige forholdene på
fjorden.
Da det bød seg en mulighet, vendte halve
gruppa nesen hjemover søndag ettermiddag. De hadde utvilsom hatt det kjekt,
men samtidig hadde det blitt relativt stritt å
holde samme døgnrytme som de store og
dessuten være i kontinuerlig aktivitet.
Mandag hadde det blåst opp ytterligere.
Det berømte testløpet «Grisen» som går fra
kajakklubbens flotte lokaler, rundt holmen
med samme navn og tilbake til klubben,
måtte flyttes til litt roligere farvann. Våre tre
deltakere gjennomførte racet over 2-3 km
med flott innsats og i fin stil. På tur hjem
overhørtes et utsagn om at «til neste år
skal vi være her ennå flere dager.»
			

Ole Aasvold

Sommersesongen 2008 blir nok en spennende kajakktid for Stavanger Kajakklubb!
Det er høy aktivitet i klubben med omfattende og variert kurs- og turprogram som
vil aktivisere store og små medlemmer
frem til sommeren. Jeg vil oppfordre alle
medlemmer til å være med på minst en
klubbtur i løpet av sesongen. Datoene er
tilgjengelig på nettet i god tid før gjennomføring – så reserver ”drømmeturen” i dag!
Som følge av en moderat økning i klubbkontingenten for 2008 kan klubben i løpet
av året ha et nytt Medlemsnett i drift som
vil gi flere muligheter for videreutvikling
av padleaktiviteter, og mindre administrasjon. Klubben kan også gå inn på NIF
(Norges Idrettsforbunds) forsikringsordning som dekker medlemmenes klubbaktiviteter. Andre utfordringer er at ”Fjøset”
er fylt til randen av kajakker, og behovet
for klubbhus ved sjø er presserende for
å kunne videreutvikle padleaktivitene i
Stavangerområdet. Klubben er derfor
jevnlig i kontakt med kommunen mht. å
forsøke å få til en god løsning.
Uansett – ha en riktig god padlesesong,
så sees vi på sjøen i kajakk!
Kjell

DUGNAD PÅ FJØSET!
Vi rydder, reparerer kajakker og lager
nytt stativ til årene. Ta med feiekost eller
vaskebøtte og møt opp for å sette Fjøset
i stand til en ny padlesesong.

TORSDAG 8. mai KL 18.00-21.00.

Stokkavannets
3 på topp i 2007.
Thoralf Theil Bryne

59 turer.

Kristin Hvidsten		

58 turer.

Kolbjørn Ersland		

47 turer.

Thoralf padlet flest runder og ble dermed
den heldige eier av ett gavekort hos
Ut i Naturen.
Hvem padler flest turer på Stokkavannet
i 2008?
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NYTT STYRE FOR 2008
På årsmøtet 27.2. ble det valgt nytt styre i Stavanger Kajakklubb:
Nytt styre er:
Leder
Kjell Hauge
Nestleder
Kristin Hvidsten
Sekretær
Bjørn Olav Olsen
Kasserer
Thor Egil Bjelland Olsen
Styremedlem Christian Høier
Styremedlem Kenneth Løvik
Varamedlem Erling Brox
Varamedlem John Inge Korsvik
Påtroppende styre vil rette en stor takk til
avgående styre. Ingvild Bowitz, Bjørn Brekne,
Kolbjørn Ersland og Dina M. Amdal har gjort
en flott innsats i styret for Stavanger Kajakklubb. Ingvild Bowitz har sittet i styret i mange
år. Hun har gjort en flott innsats med medlemsregistreringen i kajakklubben og hun ble
hedret for denne jobben på årsmøtet.

2008

Foreløpig program

GRUPPER:
Havgruppe		
Turgruppe		
Flattvannsgruppe		

Kenneth Løvik
Håkon Tyse
Christian Høier

Padlegøy		
Polo		
Elv		
Instruktørgruppe		
Infoansvarlig		
		
Husansvarlig ”Fjøset”

Christian Høier
Lilian Sætre / Bengt Johansen
Peter McAulay
Kåre Mongstad
Erling Brox, Kåre Mongstad, Christian Høier
og Kristin Hvidsten
Thor Egil Bjelland Olsen og Kristin Hvidsten

HMS		
Husgruppa		

Bjørn Brekne, John Inge Korsvik og Matt Millington
Steinar Amundsen og Erling Brox

Medlemskontigent 2008

Enkeltmedlem kr 350,Familiemedlemskap kr 450,Ungdom/Student kr 200,-

15.-25 JULI

Helgelandskysten/
Arctic Sea Kayak Race
23.-24. AUGUST

Fjell til Fjord
25.-27. APRIL

Ryfylke rundt
23.-25. MAI

Kvitsøy
14. JUNI

Idse
23. JUNI

Sankthans på fjorden

29.-31.august

Lysefjordtur
6.-7. SEPTEMBER

Ørsdalsvatnet
11.-12. OKTOBER

Utstein Kloster
21. DESEMBER

Nissetur

Bruk nettstedet vårt: www.stavangerkajakk.no
Der finner du informasjon om alt som skjer i klubben.

Påmelding og mer opplysninger finner
du på klubbens hjemmeside,
www.stavangerkajakk.no

