
Årsmelding flattvann/hav – 2018 
 
Utvalget for flattvann/hav har som målsetting å få opp aktiviteten rundt turer/løp som 
en sosial aktivitet. Vi anser det som særdeles viktig å følge opp nye medlemmer og 
få disse med på enkle turer. Målet er at klubben skal være en sosial arena hvor du 
enkelt kan finne noen å dra på tur med.  
 
Utvalget har i 2018 bestått av: Hanne Jarmann Larsen (leder), Hilde Rindal og Audun 
Gjevre. 
 
Aktivitet: 
Som tidligere år, så har det også denne sesongen vært avholdt onsdagsløp med jevn 
og god deltakelse, noe nøkkeltallene nedenfor viser: 
 

• Det har vært avholdt totalt 18 onsdagsløp 

• I snitt har det vært 8 deltakere på hvert løp; min. 4 og maks 13 

• Totalt 25 forskjellige personer har deltatt. 
 
Nytt av året var at vi startet med mandagspadling – et lavterskeltilbud for å få nye 
deltakere ut på vannet sammen med mer erfarne padlere. 
Mandagspadlingen har vært  ‘markedsført’ på kurs og gjennom facebook. Vi har 
særlig sett stor deltakelse blant de som nettopp har gjennomført kurs. Aktiviteten må 
kunne sies å ha vært vellykket, da det har vært god oppslutning og gode 
tilbakemeldinger. Mandagspadlingen ble ikke registrert i Rokort før en god del av 
sesongen var unnagjort, så konkrete måltall foreligger dessverre ikke. Men sånn 
nogenlunde var aktiviteten slik: 
 
 

• Det er avholdt 12 turer som for det meste har gått oppover Lågen 

• Oppmøte har variert (med været.) med min. 5 og maks. 16 deltakere 

• Gruppa har som regel blitt delt i 2 slik at de raskeste kunne få seg en litt lenger 
tur. Etter turen har det ofte vært sosialt samvær med grilling av pølser og siste 
tur ble markert med en fabelaktig kake. 

 
Det har vært arrangert 1 klubbtur og den gikk til Hvaler i begynnelsen av juni. Denne 
var også i samarbeid med DNT fjellsport og det deltok til sammen 8 personer på 
turen. Det ble en veldig flott og vellykka tur og blir nok satt opp igjen på programmet. 
Videre hadde vi satt opp tur til padlesamlinga på Rangøya i september, samt 
overnattingstur til Helgøya. Begge disse turene ble dessverre avlyst. 
 
Utvalget fikk i 2018 innvilget kjøp av kajakktilhenger og klubben har nå en kjempefin 
henger som tar 12 båter. Dette vil gjøre det mye enklere logistikkmessig å dra på tur, 
noe utvalget håper å få god nytte av i kommende sesong. Det være seg turer til 
kysten eller bare her i nærområdet. 
 
Utfordringen for neste sesong, er å få flere til å være med som erfarne, ansvarlige i  
selve gjennomføringen av alle mandagspadlingene, samt å få til mer turaktivitet. Kom 
gjerne med innspill og ønsker! 
 
Hanne Jarmann Larsen – leder utvalg flattvann/hav 



 
 
  


