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TIL KLUBBHUSET
PÅ HUNDVÅG

Etter tre år med forhandlinger og forventninger om nytt klubbhus,
kom avslaget fra kommunen....
På tross av treg saksgang, har tilbakemeldingene fra kommunen vært positive.
Derfor kom avslaget overraskende på styret: Kommunen godkjenner ikke omreguleringen av det gamle pumpehuset på Hundvåg til foreningshus for Hundvåg M.S.
Speidergruppe og Stavanger kajakklubb.

FRYKTER KAJAKKLUBBEN

– Det er hovedsakelig kajakklubben de frykter vil skape problemer med sine mange
medlemmer og biler. Det er havpadlegruppen og instruktørene med sine kurs som
trenger klubbhus ved havet.
Flattvannsaktiviteten vil forbli i Fjøset på
Stokkavannet, sier Steinar Amundsen,
SKKs representant i husgruppa.

HUSET KAN BLI REVET

I grunnen er byggesakssjefen positiv til at
klubber med friluftsaktiviteter slippes inn i
friområdet på Hundvåg. Hovedårsaken til
avslaget er at aktiviteten i området vil øke,
og dermed også traﬁkken. I avslaget står
det blant annet: ”Etter byggesakssjefens
syn er det ikke tilfredsstillende adkomst til
eiendommen. Traﬁkkøkningen vil skje i en
boliggate og vil kunne svekke kvalitetene i
boligområdet.” Til sist blir det anbefalt at
bygningen blir revet.

Husgruppa i kajakklubben og speidergruppen har allerede sendt inn klage på avslaget.

Stavanger Kajakklubb ville vært
verdens beste kajakklubb dersom alle de tusen medlemmene
gjorde en innsats. Hvis ikke ﬂere
stiller opp for klubben, risikerer vi
å måtte innskrenke tilbudet.
Styret oppfordrer medlemmer som ønsker å benytte seg av klubbens tilbud å
melde seg som frivillige. Vi trenger hjelp
til både forbedringer og opprettholdelse
av våre aktiviteter.
Det er nye regler for å leie bassenget på
Solborg. Alle leietakere må stille med
ansvarlige badevakter de timene de
bruker bassenget. Derfor trenger klubben
hjelp av deg som allerede er badevakt,
eller kunne tenke deg å bli. Klubben vil
selvsagt dekke kursavgiften, på et kurs
som vil gi nyttig kompetanse for padling
for øvrig.
Ellers ber styret regelmessige bassengbrukere som ikke kan være badevakter
om å være behjelpelige med nøkkelansvar. Samtidig kan ikke Bård Jensen lenger
være kajakkpoloansvarlig, og sender ballen videre. Hvem tar i mot og sørger for at
pologruppen består?
Også ﬂattvannsgruppa, havpadlemiljøet,
elvepadlerne og instruktørene vil veldig gjerne ha inn nytt og friskt blod fra
medlemsmassene.
For alle henvendelser: Ta kontakt med
Matt Millington: mmill@broadpark.no.
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BERGEN – STAVANGER

PÅ 24 TIMER
Foto: Erling Brox

Da Bård og Kjetil tok Flaggruten
opp til Bergen, virket turen
usannsynlig lang.
Torsdag 24. august klokka 15.00 i Vågen i
Bergen tok Bård Christian Jensen og Kjetil
Berakvam turens første padletak. Etter ei
nautisk mil hadde de gjort unna 1 prosent
av turens totalt 187 kilometer. – Hele veien
kranglet vi om hvem som hadde kommet
på dette åndssvake forslaget, ler Bård. Ingen har tidligere padlet kajakk fra Bergen
til Stavanger i én etappe, og ﬂere påsto at
det ikke ville være mulig å klare i løpet av
et døgn. Men siden Bård og Kjetil hadde
snakket litt for høyt om muligheten i et
NRK-innslag om havpadling, så måtte det
bevises.

9 km/t I SNITT

Før de var framme i Vågen i Stavanger
hadde Bård tatt ﬂere enn 96.000 tak. Kjetil
med sine lengre kropp og armer ”bare”
72.000 tak. Gjennomsnittsfarten var rundt
9 km/t, men de var nede i halvparten i
motstrøm i Karmsundet. Fredag 14:36:10
var de framme i Indre Vågen i Stavanger,
godt innenfor skjema! - Neste gang skal vi
padle før St.Hans. Skjønt det blir ikke noe
neste gang, var kameratene enige om da
de kom på land. Men de er også enige om
at hvis noen tar strekningen på kortere tid
enn dem, så stiller de opp på ny. - Jeg føler
meg trygg, det blir i hvert fall ikke i år, sier
Bård.

NATTPADLINGEN VERST

Turen ble stadig utsatt i løpet av sommeren, og til slutt var mørket kommet.
- Nattpadlingen var verst. Det var beksvart
over Bømlofjorden, vi bare kjente havdønningene og så ingenting, forteller Bård.
Underveis var begge klare til å gi seg.
Heldigvis var de annenhver til å ha motivasjonssvikt, så de kunne mote hverandre
opp. Og midt på turen ﬁkk padlerne ny giv,
da en nettbutikk lovet dem en splitter ny
havkajakk dersom de nådde målet sitt på
24 timer.

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

Kroppen gjorde skuffende lite vondt på jobben
mandagen etterpå. Men hendene var utvasket og
hadde rekordblemmer som gjorde vondt i ei uke
etterpå.

FATA OM TUREN
Total tid:

23:36:10

Pauser:

2:45:00

Effektiv padletid:

20:51:10

Pauser
uten ilandstigning: 2 stk.

25 min.

med ilandstigning:
Austevoll
Moster, Bømlo
Haugesund
Bokn
Bru

25 min.
70 min.
20 min.
15 min.
10 min.
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STYRET FOR 2006
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

FAMILIEDAG
MED MANGE
HÅPEFULLE
Familiedagen i juni ble en suksess, og vi ønsker å følge opp med
ﬂere liknende arrangementer.
Hvor mange av de tusen medlemmene våre
begynte ikke som unge og lovende kajakkpadlere og endte opp som familiefedre og
- mødre? 17. juni arrangerte Jostein Valen
og Preben Falck en familiedag med stor
suksess. Tanken er å få etablert ei gruppe
som skal fremme kajakkpadling som en
ypperlig fritidsaktivitet 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 elve- kajakker som
er supre for små og ferske padlere. Det ble
grilling og lek for barn og voksne. For å
følge dette opp i fremtiden må vi ha ﬂere
frivillige. Ta kontakt med Matt Millington:
mmill@broadpark.no.

Vil du skryte, syte eller foreslå noe for
styret -bruk klubbens internettsider
www.stavangerkajakk.org

BASSENGTRENINGER
Mandag 9.oktober starter vi opp med
bassengtrening igjen, på Solborg folkehøgskole. Mandager er det kajakkpolo fra
21.00 til 22.30, og fredager teknikktrening
fra 20.00 til 21.00. Alle klubbens medlemmer er velkomne. For at også denne bassengsesongen skal gå smidig,
se artikkelen ”Trenger frivillige”.

NYTT UTSTYR
Siden sist nyhetsbrev, har klubben kjøpt
inn fem nye havkajakker og tre elvekajakker, samt åtte vester og tolv spruttrekk.
Alt er utstyr som klubbens medlemmer
fritt kan benytte seg av, dersom de har
kurs eller egenerfaring som kvaliﬁserer
for bruk.

ELVEPADLING
Nå er lakseﬁskesesongen over, elvene
fylles opp med regnvann og sesongen
starter for fullt!

KURS 2006/2007

TILBAKESLAG FOR
POLOEN
Endret dato for norgesmesterskapet, ferierende spillere og manglende oppslutning
gjorde at Stavanger dessverre ikke stilte
med lag. Derfor var det ikke vi, men Strand
Kajakklubb med laget Stingers som vant
NM i kajakkpolo 2006.

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

Sessongens kurs er nå over. SKK har
holdt 8 Introduksjonskurs, 7 Nybegynnerkurs Hav og 2 Elvekurs. Hadde vi hatt
ﬂere instruktører kunne vi nok ha kjørt ﬂere
kurs. Men slik situasjonen er i dag, blir det
en stor belastning på de få instruktørene
vi har. På slutten av året har vi fått to nye
aktivitetsledere gjennom NPFs kurs, og i
2007 vil SKK selv utdanne aktivitetsledre
som blir godkjent av NPF.
Vil du være med å lære opp nye padlere i
klubben? Ta kontakt med
Kåre Mongstad: kaare@fasett.no

