Lillehammer Ro- og kajakklubb – Kursutvalg flattvann – hav
17. januar 2017

Årsmelding fra kursutvalget for flattvann – hav 2016
Kursutvalget har i 2016 bestått av Trond B. Karlsen (leder) Pål Eirik Alrek(nestleder) Anne
Salberg(sekretær) og Jan Flohr.
2016 sesong ble det enda en ny god sesong for kursutvalget. Vi holdt 7
Intro/sikkerhetskurs med 52 deltagere og 3 Grunnkurshav med 14 deltager. I tillegg fikk 6
elvepadlere et flattvannskurs. Til sammen ga dette 72 kursdeltagere i 2016
Alle kursene ledes av godkjent instruktør med aktivitetslederkurs og en assistent.
”Intro/sikkerhetkurset” går over to kurskvelder og gir ”våttkort-intro”. ”Grunnkurs hav”
bygger på introkurset og går også over to kurskvelder. Og gir oblat «nybegynnerkurs»
iNPF systemet.
«Intro UNG» går over 3 timer og gir muligheter for å fortsette på faste treningskvelder.
I løpet av sesongen har vi også økt instruktørressursene. Vi er heldige da Jørn Gunnar
Kleven fikk sitt aktivitetslederkurs. Vi ble da 6 aktivitetsleder som kunne dekke kurs og
ungpadling. Kursutvalget har laget et opplegg for nye instruktører slik at vår kursmodell
kan videreføres. Det skal være mest mulig like kurs uavhengig av instruktør. Dette får vi til
med at nye instruktører er med som assistent på flere kurs, og har med en kjent på minst
første kurset sitt. Dette fungerer godt.
Kursene publiseres som tidligere på LRKKs hjemmeside for online påmelding. Dette
fungerer godt slik kursutvalget ser det. Mens nytt av dette året er at kursutvalget aktivt har
brukt Kursadmin for å se at alle har betalet sin faktura i forkant av kurset. Og hatt mulighet
for ekstrafakturering i forbindelse med nøkkelkort blant annet.
KajakkUng 2016.
Det ble også i år gjennomført Ungpadling på onsdager. Vi inviterte våre erfarne Ungpadlere
til aktivitet i perioden før sommerferien.
Nye padlere ble invitert til introkurs i august og videre til padling ut sesongen. Det har vært
et stabilt men noe lavt antall deltagere - 5-8 padlere. Gledelig er at 4 nye jenter oppdaget
padlesportens gleder.
Vi står nok ved er vegskille hvor vi må tilby de "erfarne " ungpadlere som har holdt på i 34 år noe mer en bare rundtomkring i nærområdet padling. Jeg vil utfordre klubbens grupper
( Flattvann , elv og ro ) til å tilby en smak på annen kajakk aktivitet. I tillegg må vi se om vi
ønsker å sette in tiltak for å øke gruppa.
Per M
UNGSJEF

Årets økonomi 2016:
Inntekt: 105.100,Kurs avgift: 80.600,Aktiviteter(events): 24.500,Utgift: 60.788,Lønn instruktør: 50.445,våttkort: 4.375,Utgifter mat/rekvisitas kurs: 1.760,Utdanning instruktør: 4208,-

Totalt overskudd: 44.312
Dette overskuddet håper kursutvalget vil gi nytt utstyr som kommer nye kursdeltagere og
andre medlemmer til gode

Kursutvalget ser frem til en ny padlesesong i 2017 med tilnærmet likt tilbud.
Henstiller medlemmer til å melde seg som assistenter, og med mulighet for å få dekket
aktivitetslederkurset.
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