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Til medlemmer i Kristiansand Kajakklubb 

Kristiansand, 29.04.2021 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kristiansand Kajakklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte. Årsmøtet avholdes onsdag 26. mai, kl. 18:00. Sted: Teams 

 
Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent(er) 
Sak 3:  Velge protokollfører(e)  
Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne saklisten 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder utvalgenes årsberetninger 
Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Sak 10: Behandle forslag og saker 
  10.1 Avsetning til RAG  

10.2 Avsetning til klubbhus i Nodeviga      
 10.3 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   
10.4 Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 12: Behandle utvalgenes handlingsplaner 
Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styret 
- leder 
- nestleder  
- styremedlem[mer]   
- varamedlem[mer] 

13.2 Flattvannsutvalg 
13.3 Havutvalg 
13.4 RAG 
13.5 Valgkomité 
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- idrettslagets årsberetning, herunder utvalgsårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand 
- Styrets innstilling til avsetninger i budsjett 
- Styrets innstilling til medlemskontingent 
- Styrets innstilling til budsjett 
- Styrets forslag til handlingsplaner for utvalgene  
- Styrets forslag til organisasjonsplan 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan klubben kontaktes på leder@kristiansandkajakklubb.no. 

Med vennlig hilsen 
styret  
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Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og utvalgsberetninger  
 

Årsberetning 2020 fra Styret til årsmøtet 2021 
 
Årsmøtet valgte følgende styre: Frøydis Emilie Lind (leder), Jan Vidar Palucha (nestleder), Kjell 
Armand Marcussen (kasserer), Ingrid Nordal Kristoffersen (sekretær) og Kristin Tverberg. 
 
Pandemien lammet det nye styret, i likhet med resten av landet, og det ble tidlig i styretiden 
besluttet per epost at klubbens drift skulle styres via utvalgene, og i tråd med enhver tid gjeldende 
smittevernregler. Styret har hatt fire møter, ett i 2020 og tre i 2021. Styret har behandlet flere saker, 
hvor noen har vært oppe i flere styremøter.  
 

Økonomi og regnskapsførsel 
Styret har fulgt opp klubbens økonomi løpende. Styret konstaterer at utvalgene stort sett bruker 
mindre enn det er budsjettert med. Vi har de medlemsinntekter som er beregnet. Flatt har ikke 
kunne avvikle stevne på grunn av koronasituasjonen, men har fått refusjon på deler av dette fra 
staten. 
 
Kontingent fastsettes av årsmøtet, men styret har drøftet og besluttet at innstillingen er at 
kontingenten også i år forblir uendret.  
Styret har drøftet sak om båtplassavgift Gillsvann. Nodeviga har en slik ordning. Styret konkluderer 
med at det er opp til hvert utvalg hvorvidt det innkreves båtplassavgift. Flattvannsutvalget har 
besluttet å innføre båtplassavgift, og vil informere aktuelle medlemmer om dette.  
 
Som foregående år, har klubben kjøpt regnskapstjenester fra Kjell Skofteby. Det er signert ny avtale 
med Kjell Skofteby.  
 
Spareskillingsbanken fornyet ikke sin sponsoravtale i 2019. Styret har hatt møte med SR bank som 
ikke førte frem. Det har da ikke vært opprettet noen sponsoravtaler siste år, pga. omstendighetene 
med pandemien. Styret har vedtatt legge opp en ny sponsorstrategi for klubben i sin helhet. 
Styremedlem Kristin Tverberg vil følge opp dette i en gruppe hvor alle utvalg skal være representert.  
 

Klubbens synlighet 
Klubben administrerer en hjemmeside, en hovedside på Facebook, samt utvalgsgrupper på 
Facebook. I tillegg kommuniserer Flatt i appen Spond.  
 
I 2019 så et utvalg på flere alternativer til å utvikle ny hjemmeside. Styret har ikke brukt ressurser på 
siden i 2020, men Atle Johannessen har nå tatt jobben med å flytte oss over på en ny plattform slik 
at vi har en responsiv nettside som også fungerer på mobil/nettbrett. Utvalgene bidrar med den 
informasjonen de ønsker.  
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Nodeviga 
Det er inngått en festeavtale for klubbhuset som varer 50 år frem. Det foreligger også en skriftlig 
avtale med museet. 
 
På grunn av manglende festeavtale og pandemi, har ikke samarbeidet med UIA blitt videreført.  
Et internt utvalg i Hav, «husgruppa», har drøftet ulike alternativer for veien videre, og dette ligger 
som et grunnlag for videre jobbing.  
Nå som festekontrakt er signert, går vi inn i en ny fase hvor planer skal konkretiseres.  
 

Langøya 
Styret er enige om at det arrangeres en fest for Jobbhuset og kommunen i forbindelse med åpning 
av hytta på Langøya.  
 

Surfski 
Det er opprettet en surfski- gruppe. Denne er organisert under flatt. De planlegger å arrangere 
norgescup-løp, Lindesnes/Ryvingen, 19.-20. juni 2021 
 

Elv 
Elv skal fortsatt være organisert under Hav, men skal flytte kajakker og utstyr til Gill når det er 
bestemt plassering på Gill. 
 
 
 

Årsberetning 2020 for Flattvannsgruppa 
 
Utvalget 2020 består av Jan Vidar Palucha (leder), Ingrid Nordal Kristoffersen (nestleder), Marianne 
Brandett (medlem) og Vidar Tønnesland (medlem). 
Utvalget har hatt 11 møter dette året. Disse har primært vært digitale og sammen med RAG. 

Målsetningen for året var å videreføre god kvalitet og stabil sportslig aktivitet i klubben, og i tillegg 
ha fokus på sosialt samvær for å bygge en attraktiv klubb. Vi skulle også arrangere 2 NM.  

Pandemien ga en bråstopp i mars. Det har vært ekstraordinære digitale møter i regi av Norges 
Padleforbund (NPF) for å revidere terminlister og forsøke en viss gjennomføring av norgescup. 
Leder i utvalget og leder i RAG har sammen med hovedtrener deltatt i det årlige klubbmøtet i regi av 
NPF, via Teams 
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Til tross for Covid-19 og alle restriksjoner, har det vært god aktivitet i Kristiansand kajakklubb, avd. 
Flattvann. Dette i stor grad takket være en svært kompetent og engasjert hovedtrener, Susanne 
Rosåsen. 

Stevner/Norgescup/klubbløp 
KK så seg nødt til å si i fra seg de to planlagte stevnene da dato for disse sammenfalt med utsatte 
konfirmasjoner for våre aktive padlere. Det økonomiske tapet ble heldigvis begrenset på grunn av 
gode kompensasjonsordninger. 

Vi arrangerte Sørlandsmesterskap på Gillsvann 6. juni. Klubben var godt representert med padlere 
på Sørlandsmesterskapet, og vi fikk innlegg publisert på fvn.no og i papirversjonen.  
Flere klubbløp ble gjennomført som planlagt, både vår og høst. 
De mest aktive utøverne deltok på treningssamling i regi av NPF i Skien i juli.  
Planlagt deltakelse på NC/Tysvær ble kansellert pga. sykdom blant våre ungdommer, og Hakeem 
Teland representerte klubben alene der.  

Sportslig og sosial aktivitet 
Vi startet året bra med mye sosialt og veldig mye bra trening. Vi har leid hall fra Prestheia skole og 
svømmehall i Vågsbygd kulturhus, i tillegg til eget treningsrom på Gillsvann og utetrening. 

28. feb.- 1.mars reiste utøvere, trener og foreldre på hyttetur til Hovden. Arild Drivdal lånte oss sin 
hytte som tidligere år og dette har blitt en hyggelig tradisjon.  

Planlagt påskeleir og sommerleir ble avlyst pga. Covid-19-restriksjoner. 
Innendørstrening ble avlyst fram til høstferien og treningsrom ble stengt i samme periode.  
De eldste utøverne som satset aktivt har hatt flere organiserte treninger per uke i kombinasjon med 
egentreningsprogram. Vi gjennomførte også hjemmetrening via Skype.  

Padletrening på vann for de yngste var fra mai til oktober. De eldste har padlet fra mars til 
desember, når været har tillat det i skuldersesongen. De aktive har lagt godt grunnlag for opprykk til 
ny klasse. 

Tradisjonen med kveldsmat for alle etter fellestrening, har ikke latt seg gjennomføre pga. 
smitterestriksjoner. Av samme årsak ble det heller ikke servering og sosialt samvær i etterkant av 
klubbløp. Høstens planlagte sesongfest for å markere avslutningen av padlesesongen med heder og 
ære til utøverne og utdeling av distansemerker, måtte også utsettes.  

Treningsrommet på Gillsvann har vært åpnet opp for trening etter retningslinjer for toppidrett + 
barneidrett v/ nasjonale og lokale bestemmelser. Vi har ikke våget å åpne for breddeidrett/voksne 
da smittesituasjonen har vært ustabil i Kristiansand. Vår klubb samler barn og unge fra flere 
skolekretser i kommunen og det har vært en ekstra utfordring/bekymring da både foreldre og 
søsken eksponeres via våre utøvere.  
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Planlagt treningssamling på Gillsvann med overnatting i november ble avlyst. De eldste utøverne 
gjennomførte en minisamling i desember, med trening fredag og lørdag sammen med Jørgen + 
overnatting i klubbhuset. 

Det har vært en utfordrende sesong, og hovedtrener Susanne har vist stor kreativitet og 
engasjement og søkt informasjon hos faglig kompetente for å få treningsøktene trygge og effektive. 
Her har det vært en bratt læringskurve. Spriting og usikkerhet har vært en stor del av sesongen. 
Tross dette har vi kommet sterkere ut av året. Vi har fått testet oss på "live" styrketrening over nett, 
felles landsomfattende økter/tester som hver uke ble lagt ut hvor alle sendte inn resultatet. 
Kristiansand har vist seg frem på disse og fått skryt av ledelsen. Vi har satt Kristiansand på kartet 
innen padling igjen. 

Vi har blitt rutinerte på bruken av Spond, som har hjulpet oss med alt av organisering av trening og 
felles beskjeder. En svært nyttig plattform som har lettet arbeidet vårt betraktelig. Her har vi nådd 
32 medlemmer. 

Beretning fra Hakeem Teland 
2020-sesongen ble dessverre veldig begrenset pga. koronaviruset. I februar-mars var jeg på 
landslagssamling i Florda der vi forberedte oss på den kommende sesongen. Underveis i samlingen 
innså vi at det neppe ville bli noen sesong, noe som var ganske tungt å innse etter å ha lagt ned så 
mye god trening ila. høsten og vinteren.  
 
Selv om vi fikk beskjed om at det ikke ville bli noen konkurranser før tidligst godt utpå sommeren 
trente jeg så godt jeg kunne og tenkte med meg selv at dette var en god mulighet til å forberede 
meg enda mer til sesongstart. På våren la jeg ned et godt kondisjonsarbeid og fokuserte 
hovedsakelig på neste års sesong. 
 
Etter hvert fikk vi vite at NMshorttrack og maratonNM skulle bli arrangert i Hamar med 
direktesending av NRK - og selv om jeg absolutt ikke er en maratonpadler ville jeg jo selvfølgelig 
delta. Jeg så på det som god trening og en fin måte å representere Kristiansand Kajakklubb på. Jeg er 
veldig fornøyd med egen innsats og imponerte meg selv med å utfordre noen av de bedre 
kondisjonspadlerne i Norge og Danmark.  
 
Etter maraton NM fikk vi noen uker fri slik at vi kunne bruke hele høsten til å trene oss opp til 2021- 
sesongen. Etter ferien, i september ble det arrangert sprint NM - her tok jeg sølv på k1 200m, rett 
bak gullet. Jeg var også veldig fornøyd med 5000m, som viser at jeg har god hurtighet og god 
utholdenhet, men syretoleransen min var ikke særlig bra. Dette tror jeg i stor grad skyldes lite 
konkurransespesifikk trening ila. sommeren. 500m som krever god syretoleranse tok jeg derfor en 
litt skuffende 5.plass. Men alt i alt, ganske fornøyd! 
 
Etter NM var det rett tilbake til grunnleggende kondisjonstrening for å være godt rustet til 2021. For 
den kommende sesongen er målet mitt å først og fremst å kvalifisere meg til OL, selv om mitt 
langsiktige mål er OL i 2024. Utenom dette er målene mine å bli norgesmester på 200m, ta medalje 
på 500m og ta medalje på k2 1000m i U23 EM og VM.  
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Jeg er veldig spent på å se hvordan denne sesongen blir mtp. korona. Jeg håper inderlig den gir oss 
muligheten til å konkurrere igjen, det er jo tross alt det vi trener for. 
 
Avslutningsvis vil jeg si tusen takk til Kristiansand kajakklubb som heier på meg og legger til rette for 
at jeg kan delta på konkurranser og treningssamlinger med landslaget. Jeg håper i gjengjeld at jeg 
kan bidra med gode resultater for klubben og fungere som et "forbilde" for de unge i kajakklubben. 
 

Trenersituasjonen 
Vi har nok et år hatt gleden av å ha Susanne Rosaasen som en stabil og inspirerende hovedtrener i 
klubben. Mentorstøtte i regi av prosjektet «Trenerløftet» i v/ Olympiatoppen og Sparebankstiftelsen 
DnB, har vært videreført også i 2020. I tillegg til å være ungdomslandslagstrener, er Susanne nå også 
ansvarlig for Regionsprosjektet i NPF og Olympiatoppen (OLT). 

«Jeg har også overtatt prosjektet "Region sør" hvor målet er å få bredde lokalt samt et fellesskap 
mellom klubbene i Sør. Arbeidet har vært utfordrende da samlinger ikke har vært gjennomførbart i 
tiden som har vært. Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet og sende en hel haug med 
utøvere på samling for å knytte bånd med utøvere fra andre klubber 

Jørgen Berge og Sigurd Nordal Worren har bidratt som assistenttrenere gjennom hele året. Felix 
Davidsen har startet opp som assistenttrener, men har ikke gjennomført planlagt aktivitetslederkurs 
i regi av NPF pga. covid-19-restriksjoner. André og Elisabeth Høibo har bidratt med teknikktrening på 
svømming i Vågsbygd kulturhus.   

Rekruttering/kurs 
Vi har i liten grad markedsført kurs dette året, utover synliggjøring via nærmiljøgrupper på facebook 
og via medlemmer. Introkurs ble gjennomført iht. gjeldende smittevernsregler. 

Det ble gjennomført 3 kurs for barn/unge med opptil 10 deltagere. Mange av disse barna har fortsatt 
med padling og er svært ivrige på trening. Gjennom vinteren har vi også fått en del medlemmer som 
har hengt seg på og ønsket å være en del av gruppen, og som vil bli kurset så fort det blir varmere i 
været. Det ble gjennomført 2 fulle kurs (totalt 12 pers) for foreldre for barna i klubben. Dette var et 
fullverdig våttkortkurs over 2 dager. I tillegg gjennomførte vi 3 kurs for voksne utenfor klubben.  

 

 

Årsberetning 2020 for RAG 
RAG (Riksanlegg Gillsvann) har ansvar for anlegget ved Gillsvann, bygninger, baneanlegg med utstyr, 
og infrastruktur, drift og vedlikehold av dette. RAG utvalg i 2020 har vært Hendrik Janitz og leder 
Bernt S. Havre. Vi har hatt fellesmøter med Flatt. 

2020 har også for RAG vært preget av Covid-19, ikke lett å ha mange på dugnad. 
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Brygga langs plenen, 60m lang, har vi jobbet med igjennom sommeren og høsten. 
Trekonstruksjonen, dekke og bjelker, løsnet fra betongfundamentet, og fløt opp når det var høy 
vannstand, festebeslagene var rustet i stykker. Den er festet igjen i betongkantene den ligger på, 
med syrefaste bolter og skruer, slik at den ikke flyter opp når det regner og vannet stiger, vi har 
brukt ca. 100 dugnadstimer til nå, noe arbeid gjenstår, vi venter på våren. 

Vi fikk penger fra Kristiansand kommune, tilskudd til private idrettsanlegg, pengene er brukt til 
service på varmepumpa i treningsrommet og ventilasjonsanlegget i hovedhuset, og til utskifting av 
varmestyring i hovedhuset, 1.etg og garderobe.  

Temperaturfølere og gammelt utstyr i sikringsskapet er byttet ut, og nå kan vi styre fra en app på 
mobilen eller på skjermen på sikringsskapet.  

Leiligheten i 2.etg har fått nytt blandebatteri i dusjen. Musehull i berederrom i garderoben ble tettet 
i august, ikke sett spor av mus etter det.  

Banene har ikke vært lagt ut i 2020. 

 

Årsberetning 2020 Hav/Elv  
 

 
Medlems-
info for HAV 

I løpet av 2020 har antallet medlemmer i hav/elv økt fra 356 til 399. Det gir en 
økning på 43 medlemmer, som er noe større økning enn i fjor.  

Sosiale 
aktiviteter 

Vi rakk å gjennomføre noen bassengtreninger og et Kom-deg-ut-arrangement, før 
korona-restriksjoner og retningslinjer fra NPF medførte at alt av aktiviteter og kurs 
ble stoppet. Bruk av fasiliteter og utstyr i Nodeviga ble også stoppet helt i en 
periode, før det gradvis ble åpnet opp igjen med en del restriksjoner og krav til 
bruk. Gradvis startet også de organiserte aktivitetene opp igjen, og dette er det vi 
gjennomførte i 2020: 

 Bassengtreninger (4 på våren og 5 på høsten/vinteren) 
 Kom deg ut dagen, vår og høst 
 Onsdagspadlinger (10 før fellesferien og 9 etter fellesferien). Totalt 19 
 17. Mai padling med deltagelse i båtkortesje. 
 Telttur til Dvergsøya. 
 Leken padlesamling på Bragdøya. Helg med padling og sosialt. 
 Klubbtur til Saltholmen fyr. 
 Sosial samling ifm. avslutning av onsdagspadlingene. 

Kurs og 
kompetanse 

I 2020 ble det holdt 15 kurs på HAV 
 7 introkurs  
 6 grunnkurs 
 2 teknikkurs 

Første kurs var 14.mai og siste kurs var 05/06.september 
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1 introkurs og 1 grunnkurs blir avlyst pga. korona pandemien 
 
Det ble holdt en padlecamp på Bragdøya sommer 2020. 
- Sikkerhetshelg og første-hjelps-kurs for aktivitetsledere på Grønningen ble avlyst 
pga. korona pandemien. 

Dugnad & 
møteaktivitet 

 Vårdugnaden ble avlyst pga. koronarestriksjoner. 
 Flere dugnader i forbindelse med hytta på Langøya 
 Havutvalget har hatt 6 møter i 2020. Noen ble avholdt digitalt grunnet 
koronarestriksjoner.  

Vedlikehold 
klubbhus og 
kajakker i 
Nodeviga 

Klubbhus 
Aktiviteten i Nodeviga ble redusert i forbindelse med koronarestriksjoner i 
perioden fra mars og ut året. Dugnaden som normalt blir avholdt i forkant av 
sesongåpning rundt påske, lot seg ikke gjennomføre. Vi måtte innføre 
restriksjoner på bruk av garderober og sette tak på antall padlere i båthallen. 
Dette ble lettet på i juni og etter det kan vi si at bruken har vært tilnærmet normal 
med påplussing av ekstra vask og desinfisering av utstyr og «vanlige» hygienetiltak 
for oss padlere.  
Vedlikeholdet har vært på lavbluss etter som klubben avventer ny leiekontrakt 
med kommunen og derpå avgjørelse om oppussing, utvidelse eller nybygg. Kun 
mindre arbeider er gjort.  
Forventer at ny kontrakt om leie vil bli signert i 2021. Klubben må etter dette 
drøfte og bestemme hva som skal skje i Nodeviga. Da er det mulig å legge planer 
for bygging og utbedringer. Komiteen som styret har satt ned for å vurdere 
alternativer for Nodeviga i fremtiden har foretatt en ny teknisk tilstandsrapport 
for huset. Denne vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner inntil bygging er i 
gang. 
 
Havkajakker 
Det har blitt utført forefallende vedlikehold på klubbens kajakker. 
Grønnlandsårene har blitt pusset og lakket. 

Hytta på 
Langøya 

I forrige årsrapport ble det skrevet om Jobbhuset som skulle legge nytt gulv for 
oss, men som endte med å ville bygge ringmur under hytta i tillegg. Det var jord 
nesten opp under gulvet, og det var fritt fram for mink eller mus å leve under der, 
siden det ikke var noen ringmur. En ringmur ville øke kvaliteten på bygget til et 
helt nytt nivå! 
 
Ved inngangen til 2020 stod hytta og hvilte på noen få punkter, åpen under, uten 
gulv og delvis utgravd og delvis ny mur. Graving, drenering og muring var en svær 
jobb som tok mye tid i 2020. En del dugnader fra klubben med graving ble det. 
Men veldig mye ble gjort av Jobbhuset også med på dette og de gjorde alt av 
muring og snekring. De jobbet med hytta stort sett hele tida fram til høsten 2020. 
Jobbhuset måtte skifte noe innervegg som følge av arbeidet. Når muren og gulvet 
var ferdig, ble de resterende materialer brukt til å bygge kjøkkenbenk og skap, en 
sittebenk. Og i 2. et ble taket mot loft lukket. Klubben har hatt dugnader med 
planering og såing av plen, utvendig og innvendig maling og beising, i tillegg til 
gravearbeid. 
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Det er kun propanovn som oppvarming pr i dag. Toalett for hytta er ennå uløst.  
15/10 var det høytidelig åpning med representanter fra kommunen, kystlaget, 
Jobbhuset og klubben. Snor ble klippet og nøkkel overlevert fra dugnadsfolket ved 
Lars, til klubbens leder Frøydis. Det ble reker og tilbehør på låven ved Thaulows 
hus.  
 
Kommunen ble takket for at vi har fått disponere hytta. Jobbhuset ble takket for 
det enorme arbeidet de har lagt ned. Og kystlaget for all hjelp med transport og 
lån av redskap. 
Et hyttestyre overtok fra da ansvaret for videre arbeid etter overtakelsen.  
Det nye hyttestyret hadde to møter i 2020, nemlig 22. september og 9. desember. 
I september ble innvielsesseremonien på Langøya organisert. I desember ble 
arbeidsplanen for 2021 lagt. 
 
Takk til alle i klubben som har bidratt i 2020! 

HMS Systemet med ei sjekkliste og deltagerliste for alle turer i klubbregi er videreført 
og følges godt opp av turlederne, så vi ønsker å fortsette med dette i 2021. 

Båtplasser Totalt antall plasser 170. Disse fordeles som følger:  
 114 til klubbens medlemmer, 90 med inntekt  
 44 til klubben/kan ikke brukes  
 7 til styre/havutvalg  
 2 til kirkens bymisjon  

 
Detaljer:  

 A1 – A30:  
o 30 plasser reservert klubbåter. Ingen inntekt på disse.  

 1 - 106:  
o 96 reelle plasser. Nummereringen hopper fra 84-95, altså minus ti 

plasser  
o 14 stk. helt oppe under tak, ikke i bruk/gamle treracere.  
o 7 plasser til styre/havutvalg.  
o 13 ledige plasser. Samtlige høyt oppe, og vanskelig å få leid ut.  
o Altså 62 plasser med inntekt. De fleste gjennom hele året  

 B1 - B32:  
o 5 stk. med begrenset bredde. Ikke i bruk.  
o 7 ledige  
o 2 lånt bort til Kirkens bymisjon  
o Altså 18 med inntekt  

 Garasje:  
o 11 plasser  
o 2 ledige 
o 9 i med inntekt 

Innkjøp Hav:  
 3 nye kajakker (P&H Scorpio) 
 7 nye årer 
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 Nye spruttrekk. 
 
Elv: 

 5 nye elvekajakker 
 6 spruttrekk 
 Nye årer + flyteposer. 

 
Årsrapport 
ELV 

På tross av pandemi har elv klart å opprettholde god aktivitet. Klubbpadlinger ble 
dessverre avlyst vår 2020. På tross av dette foregikk det en god dose padling 
medlemmer imellom frem til åpningen forelå i mai/juni. Derfra har det vært 
ukentlig padling i område Agder. Estimeres til omtrentlig 30 klubbpadlinger er 
gjennomført med alt inkludert. Budsjettet for 2020 har løftet elv opp til et robust 
nivå. Vi er nå i stand til å inkludere et mye bredere spekter padlere, samt ivareta 
de behov som er jamfør kajakker på klubbturer. Antall deltakere ligger jevnt over 
på 6 – 8 stk på klubbpadling. Vi gjennomførte Kiland Padlecamp juli 2020. Dette 
ble en stor suksess med 38 personer innom. Nytt av året var også segmentet 
packraft som deltok med flere entusiaster. Klubbtur til Bjerkreim og Sheep Creek 
festivalen ble gjennomført i september. Klubbturen til Ekstremsportveko på Voss 
ble avlyst grunnet Covid. 
 
Aktivitet oppsummert: 

 Ukentlige klubbpadlinger 
 Klubbtur: SheepCreek festivalen 
 Klubbtur: Kilandsfallene padlecamp 
 Kurs 

Adgang Det deles fortsatt ut flere kort enn brikker, men antallet nye medlemmer som 
ønsker brikker har økt noe siden i fjor. Erfaringene med de «billige» kortene og 
brikkene er fortsatt gode, så vi vil derfor fortsette å tilby begge deler, og kjøpe 
samme type kort og brikker så lenge de er å få kjøpt. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til orientering. 

 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 
Åse Helene Rønning har revidert Kristiansand kajakklubb sitt resultatregnskap og balanse for 
regnskapsåret 2020. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar regnskapet i revidert stand til orientering. 
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Sak 10: Behandle forslag og saker 
 

 10.1 Avsetning RAG  
Baneanlegget på Gillsvann er 30 år gammelt. Nødvendig vedlikeholdsarbeid har i alle år vært gjort og 
det har bidratt til lang levetid. Klubben står overfor store investerings- og oppgraderingsbehov de 
nærmeste 10 årene: 6 brygger må skiftes og 2 av disse ligger nærmest i tid. I tillegg må 
bryggeanlegget langs oppgraderes. Anlegget ble i sin tid bygget med tippemidler og Kristiansand 
Kajakklubb eier det og har vedlikeholdsansvar. Konsekvensene av å ikke vedlikeholde eller 
oppgradere, er at baneanlegget må kasseres/stenges, og Kristiansand kajakklubb slutter å arrangere 
stevner i norgescup/NM/Nordisk mesterskap. Det er grunnleggende for idretten at vi deltar i 
norgescup/NM/Nordisk og internasjonale stevner, og at vi er stevnearrangører.  

Flattvannsutvalget og RAG ønsker å sikre økonomisk ryggrad til å gå inn i denne 10 års-perioden vi 
står foran. Vi ber årsmøtet støtte behov for avsetning til Post 2050/Egenkapital RAG. Det ligger i 
saken at utvalget/styret søker om eksterne midler for gjennomføring av nødvendige tiltak og 
belaster klubbens økonomi minst mulig, men det vil i alle delprosjekt være krav til egenkapital når 
det søkes om midler.  

Anslag kostnader til kjente behov de kommende 10 årene: 
Nye dobber og tilhørende utstyr, kr. 350.000,- 
Utskifting betongbrygger ved 200m og 1000m, 4 stk. x kr. 400.000,- = kr 1.600.000,- 
Utvendig vedlikehold av bygninger, maling, utbedre tak tårn, kr 400.000,- 
Oppgradering brygge ved tårn kr 2.000.000,- 

Styrets innstilling: Styret foreslår at det gjøres en avsetning til oppgradering av brygge- og 
baneanlegg på Gillsvann kr. 600 000 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag om avsetning til Gillsvann.  
 

10.2 Avsetning til klubbhus i Nodeviga 
Årsmøtet har tidligere stemt for avsetning i budsjett til Nodeviga. 

Styrets innstilling: Nå som festeavtalen er signert, blir det aktuelt å gå videre i prosessen. Styret 
ønsker at avsetning vedtatt av årsmøtet 2020 blir videreført til 2022. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til avsetning til nytt klubbhus.  
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Sak 10.3 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
Kontingenten har vært uforandret i flere år. Styret mener kontingenten er satt på et nivå som gjør 
medlemskap i klubben bredt tilgjengelig.  
 
Styrets innstilling: Kontingenten forblir uendret også i 2022. 
 
For medlemskap som starter 1.10 eller senere i året, betales halv kontingent. 
Utvalgene har delegert fullmakt til å fastsette treningsavgift. Dette som vedtatt av tidligere 
årsmøter. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til om å ikke endre medlemskontingent. 

 

 

Sak 10.4 Organisasjonsplan   
Styret har redigert organisasjonsplanen vedtatt av årsmøtet 2020, og styrets innstilling er at denne 
speiler klubben slik den er organisert per 2021. Se neste side. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til organisasjonsplan 
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Sak 11 Behandle klubbens budsjett 2021 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett 
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Sak 12 Behandle utvalgenes handlingsplaner 

HANDLINGSPLAN 2021, HAV / ELV 
 

Aktiviteter 

 

Vi regner med det i 2021 fortsatt vil være korona-restriksjoner som påvirker våre 
aktiviteter i større eller mindre grad. Men vi er optimister og satser på å få til mye 
gøy for våre medlemmer. Vi ønsker også i år å arrangere klubbtur med overnatting 
i juni og i august/september. Onsdagspadlinger arrangeres fra april til september, 
med sosial avslutning onsdagen før høstferien. Det tradisjonelle julebordet satser 
vi på å kunne arrangere igjen i år (ble dessverre avlyst i fjor). I tillegg håper vi det i 
løpet av året er mulig å få til noen klubbkvelder med ulike tema. 
Vi fortsetter det gode samarbeidet vi har med Bymisjonen (deltar på 
fellespadlingene de har på søndager), og DNT Sør (deltar på Kom-deg-ut-
arrangementer og annet).  

Her er planlagte aktiviteter for 2021: 

 Bassengtreninger (vår og høst/vinter). 
 Delta på Kom deg ut dager med DNT Sør (vår og høst). 
 Delta på vårryddedagen (erstatter strandryddeuka) 
 Gjennomføre dugnad i Nodeviga. Med grilling og sosialt. 
 Onsdagspadlinger (før og etter fellesferien) og avslutning med sosialt og 

mat. 
 17. Mai padling. 
 Telttur til Dvergsøya (eller annet egnet sted) 
 Evt. delta på barnepadling på St. Hans (på forespørsel fra kommunen) 
 Klubbtur til et fyr 
 Gjennomføre en hypotermisamling med test av tørrdrakter. 
 Julefest 
 Tur til julemarked på Bragdøya 
 Nissepadling 

Vedlikehold 
klubbhuset 

 

Forventer at ny kontrakt om leie vil bli signert i 2021. Klubben må etter dette 
drøfte og bestemme hva som skal skje i Nodeviga. Da er det mulig å legge planer 
for bygging og utbedringer. Komiteen som styret har satt ned for å vurdere 
alternativer for Nodeviga i fremtiden har foretatt en ny teknisk tilstandsrapport for 
huset. Denne vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner inntil bygging er i gang. 

Hytta på 
Langøya 

Arbeidsplan og gjøremålsliste 

 Parkvesenet samarbeid: 
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 Følge opp tråden med do i krattet bak hytta. Helst en do med vedbu. Får inn en 
tegning. Det tas en tur ut og doen tegnes inn i terrenget.  

Flytebrygge og videre tilrettelegging.  

Ferdigstilling hytte: 

Gulv legges i løpet av februar/mars. 

Ordne opp i verktøyet og spiker/skruer.   

Vinduer må vaskes og males. 

Anskaffelser: 

Bord, og gode stoler. Liten hjørnesofa og lenestol (sittegruppe) Enkle madrasser til 
alkovene. Tre senger med enkle madrasser.  

Innredning av kjøkken:  

husgeråd, hyller, hengeskap, kokefasilitet, kopper og kar.  

Besøk og bookingsystem:  

Hoopla.no undersøkes for lett påmelding og betaling sammen med kasserer for 
klubben.   

Kjernegruppa for Langøyahytta på Facebook tas over av Hyttegruppa. Kan fungere 
som åpent hytteforum. 

Åpningsfest ifm første onsdagspadling etter påske. Eventuelt en annen onsdag i 
mars.   

HMS Systemet med ei sjekkliste og deltagerliste for alle turer i klubbregi er videreført og 
følges godt opp av turlederne, så ønsker å videreføre dette i 2021 

Kurs & 
kompetanse 

 Introkurs, 6 stk. 
 Grunnkurs, 6 stk. 
 Teknikkurs, 2 stk. 
 Vi ønsker å sende aktivitetsledere på aktivitetsledersamlinger arrangert av 

NPF 
 Vi vil ha minst en intern aktivitetsledersamling i klubben 
 Førstehjelpskurs for aktivitetsledere 
 Bassengtrening vår/høst 
 Holde teknikk kurs for å øke klubbmedlemmenes kompetanse samtidig 

som vi fortsetter med Intro- og grunnkurs. Et langsiktig mål er at alle 
medlemmer skal ha grunnkurs, og ikke bare introkurs.  

 To grunnkurs skal holdes for DNT sør ifm inngått samarbeid  
Utstyr Ønsker å kjøpe nytt utstyr:  

 10 nye trekk, noen neopren? (Vi betalte 699 for de enkle, neopren er en 
del dyrere)  
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 Kajakktraller. Vurderer antall/pris. For å kunne trille kajakker og bagasje til 
og fra bil, i museets åpningstider og det er sperret for biltrafikk.  

 Årer og Grønlandsårer  
 Padlevest for kvinner. (de vi har i dag passer ikke så godt for en del kvinner 

så det er ønskelig med noen kvinnevester i ulike størrelser.  
 Åreposer – fast stoff, ikke oppblåsbare for redningstrening og turer.  
 En grønlandskajakk for rulling, Rebel  
 En hypotermipakke, pakkpose med vindsekk og varme klær.  

Elvepadling Sesongstart 1 april. Vi legger opp til økt rekruttering til våre aktiviteter. Videre 
satser vi på eksisterende padlecamps som Kiland og SheepCreek. Nytt i 2021 er 
Hawaii Rumble. Her inviterer Kristiansand Kajakklubb Elv padlere fra hele Norge til 
3 dagers treff på Birkeland. En ambisiøs og heftig satsing som vil bidra til god 
profilering og aktivitet. Vi håper i 2021 å få i gang en dialog med UIA, med det mål 
å tilknytte oss studenter fra Universitetet.  
Planlagt Aktivitet: 

 Kajakkpolo (Mat Hasler) 
 Vårflommen! 
 Klubbturer 

o Hawaai whitewater rumble Birkeland 
o Kilandsfallene padlecamp Nelaug 
o EkstremsportVeko 2021 Voss 
o Sheep Creek festivalen Bjerkreim 

 Kurs 
o Grunnkurs elv 
o Kajakkpolo 
o Sikkerhetskurs elv 

 Klubbpadling omegn 
 Torsdagspadling 
 Padleprat/temakvelder  

  

 

 

 

 

 
HANDLINGSPLAN 2021, FLATTVANN 

OVERORDNA AMBISJONER 
 Flattvann har en tydelig identitet som idrettslag.  



 

23 
 

 Treningsarbeidet favner bredt og samtidig er klubben orientert mot prestasjonsutvikling, i 
større grad for de eldre enn for de yngste. 

 Flattvannsutvalget 2021 fortsetter å bidra til å utvikle padlemiljøet på Gillsvann.  
Medlemmer som ikke lengre deltar i Norgescup, har fortsatt en plass i klubben.  

 Kajakklubben har engasjerte og involverte foreldre.  

SPORTSLIG 

Trener 
 Klubben skal ha en hovedtrener med idrettsfaglig kompetanse.  
 Vi vil i tillegg ha hjelpetrenere som tar aktivitetslederkurs. 

Treningstilbudet 
 Vi skal opprettholde og utvikle kvaliteten i treningsarbeidet og rette treningen inn mot 

konkrete, individuelle utviklingsmål for de aktive, med differensiering etter alder og 
ferdighet. Det lages individuell plan for hver av padlerne i alderen fra 13 år og oppover, med 
måling av styrke og utholdenhet.  

 Vi skal gjennomføre «Mandagsløp» (testløp) annenhver uke i sesongen med tidtaking slik at 
hver enkelt kan se sin framgang. Dette løpet er åpent for alle medlemmer og alle typer 
kajakk. 

 Vi skal organisere 3 treninger pr uke for de eldre, fra 13 år og 2 for de yngste.  
 Vi skal gjennomføre en treningssamling på Gillsvann i løpet av året.  
 Vi skal fortsette å sende så mange som mulig på samlinger, påskeleir og sommerleir.  

Talentsatsing 
 Vi skal fortsette å legge til rette for at motiverte padlere i alderen fra 13 år kan delta på 

regionale treningssamlinger i regi av NPF og Olympiatoppen.  

Stevnedeltakelse 
 Vi skal ha padlere med på minst 3 stevner dersom smittesituasjonen tillater det. 
 Vi skal legge til rette for å at så mange som mulig deltar på Sørlandsmesterskapet. Det 

forutsetter at det blir tillatt med sportslig arrangement på tvers av kommunegrensene. 
 Hakeem deltar på aktuelle treningssamlinger med landslaget og alle relevante konkurranser. 

 

 

KLUBBUTVIKLING  

Rekruttering 
 Vi jobber med rekruttering via introkurs. 
 Vi informerer om kurs og aktivitet via Facebook og eventuelle andre sosiale medier 
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 Vi holder hjemmesiden oppdatert med informasjon om treningstider og aktiviteter   

Sosialt 
 Vi arrangerer kveldsmat i etterkant av treninger.  
 Vi gjennomfører hyttetur til Hovden.  
 Vi arrangerer en årsavslutning med foreldre og aktive.  
 Mandagsløpet er åpent for alle medlemmer og potensielle medlemmer, og skal gi gode 

rammer for samvær og aktivitet.  

HMS 
 Det er trygt å padle med kajakklubben på Gillsvann fordi vi 

o Øver egenredning/kameratredning 
o Har følgebåt på de treningene hvor det er nødvendig 
o Tar nødvendige forholdsregler hvis vi trener uten følgebåt 

 Vi tilbyr opplæring av nye foreldre i følgebåt/HMS. 
 

Drift og økonomi 
 Utvalget utvikler driften av flattvann slik at kravene til administrativt arbeid og dugnad ikke 

blir større enn at voksne og unge kan ta ansvar og delta i klubben.  
 Utvalget legger vekt på gode rutiner for økonomistyring.  
 Utvalget, sammen med RAG og styret, vil arbeide for en tettere relasjon til kommunen og 

andre mulige finansieringskilder, med sikte på å få støtte til nødvendig infrastrukturtiltak.  
 Vi skal ha vedlikeholdsplan for alt av båter og klubbutstyr.  
 Padlere, foreldre og masters deltar i dugnader og drift av klubben.  
 Vi skal støtte våre fremste padlere i deres satsing, herunder Hakeem.  
 Kajakklubben skal arrangere 1 Norgescup / NM i 2021: 14-15. august 

Dette er viktig økonomisk for klubben, men ikke minst er det viktig for padlenorge at 
Kristiansand kajakklubb bidrar til gjennomføring av norgescup. 

 
 

 

 

 

Handlingsplan RAG  2020 
Rigge baner og anlegg for NM/NC stevner: 

 Baner ut 



 

25 
 

 Klargjøre og teste alt teknisk utstyr 
 Rep brygge ved dommertårn, materialer 
 Baner på land 
 Rep brygger langs land, materialer og kjøpe noen arbeidstimer 

Klubbhus: 
 Brannvarslere må kontrolleres 
 Varmekabler i garderober – bytte ut termostat og styring. 
 Temperaturstyring klubbstua, ombygging for enklere å styre temp slik at det er lavere temp 

når ikke stua brukes, strømsparing. 
 Serviceavtale på ventilasjonsanlegg hus. 

Båter:  
 With båt (15’) – brukes til å kjøre bryggemannskap på stevner. Skal skiftes ut. 
 Motor: Må ha en ny før neste stevne. (10 hk). Har lånt private båtmoterer til nå. 

Annet vedlikehold RAG: 
 Fester for moringstauer på brygger ved startlinjer lages. 
 Starterbrygger: skifte ut plater på toppen av 9 stk, sjekke for skader og male. 
 Service varmepumpe treningsrom Gill. 
 Moringer for startbrygger 200m start, 6 stk må erstattes, utstyr. 
 Prosjektere omfattende oppgradering av bryggeanlegg. Mål for ferdigstilling 2-3 år. 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar utvalgenes handlingsplaner til orientering 
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Sak 13 Foreta følgende valg 
13.1 Styret 
13.2 Flattvannsutvalg 
13.3 Havutvalg 
13.4 RAG 
13.5 Valgkomité: 

 
Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet. 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet stemmer over valgkomiteens forslag 


