
Referat fra  

Utvalgsmøte i elveutvalget LRKK. 

11.02.2020. 

 

Tilstede: Frode Flaa, Terje Meistad og Oddbjørn Flaa. Roger K. Volden meldte avbud. 

 

Sakliste: 

- Godkjenning av referat forrige møte. 

- Status på innkjøp i 2019. 

- Jens Kåre har trukket seg fra utvalget. Trenger vi erstatning, og eventuelt hvem? 

- Innkjøp 2020. 

- Aktiviteter 2020.  

 

 

 

 

Sak 1:  

Forrige referat ble godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 2:  

Frode gikk raskt igjennom innkjøpene, og kunne bekrefte at alle regninger er betalt. 

Innkjøpene ble gjennomført som planlagt, med unntak av at foreslått innkjøp av brukt 

playboat, ble byttet til helt ny riverrunner-Play. (Lettmann Plan B). 

 

Sak 3:  

Jens Kåre Holen har bedt om fritak fra utvalget. Vi er derfor nede i fire personer i utvalget. 

Skal vi erstatte Jens Kåre, og eventuelt med hvem? 

Vi så på møtet at med en fraværende (Roger), så ble vi veldig få til å diskutere viktige 

avgjørelser. Det var derfor enighet om at vi skal erstatte Jens Kåre, og i tillegg utvide med ett 

medlem.  Totalt 6 personer i utvalget. 

Det ble vurdert hvilke kriterier vi skulle bruke, og var enige om at det viktigste er at det er en 

person som ønsker, og har evnen til å bidra aktivt med klubbaktiviteter. Og som har 

grunnleggende kunnskaper om elvepadling som utvalget kan ha nytte av. 

Frode tar kontakt med noen aktuelle personer, som ble foreslått på møtet.  

 

Sak 4:  

Utvalgsleder annonserte møtet på facebookgruppa, og fikk inn noen ønsker for innkjøp i 

2020. 

Utvalget mener at vi fikk kjøpt inn veldig mye av det vi trengte i 2019, og at behovet for 

innkjøp i 2020 ikke er veldig stort. Ønskene fra medlemmene ble derfor vektlagt, og vi vil 

forsøke å innfri de. 

- Creek kajakk for små personer. 

- Freestylekajakk for medium/store personer. 

- Flere nye spruttrekk, da de gamle begynner å bli litt slappe. 



Frode tar en runde med «forslagsstillerne» og sjekker hvilke modeller som vil passe best. 

Frode sender følgende «ønskeliste» til utstyrsutvalget basert på ønskene, og ordinærpriser 

funnet på nettet: 

Creek kajakk:                                      13 999.- 

Freestyle kajakk                                 11 499.- 

3 Spruttrekk a 1549.-                          4 647.- 

 

Totalt før eventuell rabatt               30 145.- 

 

 

 

Sak 5: 

Det var bred enighet om at «onsdagspadlingen» i 2019 var en suksess, og at dette var den 

viktigste aktiviteten som vi vil prioritere i 2020. 

Det ble diskutert om vi skulle velge en annen dag i uka, men det ble konkludert med at vi ikke 

kan tilfredsstille alle uansett, og at vi skapte minst konflikt med å fortsette med onsdager 

som vi alltid har gjort. 

Onsdagspadlingen er resurskrevende, men vi er veldig heldige at mange stiller opp som 

guider i år. Det vil bli fortløpende vurdert om det trengs å settes inn dobbelt med guider på 

enkelte onsdager. Eventuelt flere turer på forskjellige vanskelighetsgrader.  

 

Oddbjørn vil forsøke å arrangere en klubbtur til Vestlandet i 1mai-helga. Kystklimaet gir tidlig 

sesongstart, og det vil være en fin «kickstart» på sesongen. Det vil bli vurdert leie av 

campinghytter e.l. og det er håp om å få dekt deler av utgiftene gjennom klubben. Hvor og 

for hvilket nivå vil bli vurdert ut ifra vær og vannstand, men Voss er veldig aktuelt.  

 

Løpet mot aktivitetsledere fortsetter. Pete Vickers avholder teknikkurs for de som skal bli 

instruktører 6-7 juni. Kurset dekkes av klubben. 

Videre ønsker vi å få arrangert et aktivitetslederkurs i august. Frode kontakter forbundet og 

sjekker mulighetene for å få det her lokalt, eventuelt i Sjoa. Kursavgiften dekkes av klubben. 

 

Frode tar ansvaret for å gjennomføre minst ett grunnkurs. Dette vil bli lagt til august. 

 

Det vil ikke bli en offisiell klubbtur til Sjoafestivalen, men vi kommer til å gå ut med en 

oppfordring til alle medlemmene om å reise dit. Det kommer til å være en stor gruppe fra 

klubben som reiser dit, og det vil derfor være lett å finne noen å padle med, og campe 

sammen med. I tillegg er det muligheter for guidede turer som festivalen arrangerer. 

 

Frode tar ansvaret med å søke styret om aktivitetsmidler i forhold til de nevnte aktivitetene. 

 

 

 

Takk for møtet. 

Utvalgsleder Frode Flaa 

Lillehammer 11.02.2020. 

 


