
Årsmelding flattvann/hav – 2019 
 
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 2019 bestått av: Hanne Jarmann Larsen (leder), Hilde Rindal og 
Merete Welhaven Steen. 
 
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 med i alt 144 deltakere 

• I snitt har det vært 8 deltakere på hvert løp 

• Kvelden avsluttes med sosialt samvær over grillpølser eller vafler 
 
Mandagspadlingen har også i år hatt god deltakelse og vært en viktig arena for så vel 
gamle som nye deltakere: 
 

• Det er avholdt 13 turer som for det meste har gått oppover Lågen 

• Det har i alt vært 140 deltakere som gir et snitt på 10  

• 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 eller 
steking av vafler 

 
Følgende klubbturer har vært arrangert: 
 

• Næra med 10 deltakere – fast samling på våren for å repetere redning 

• Dagstur Fjorda med 6 deltakere 

• Langøytangen Fyr med 15 deltakere – årets sommertur hvor vi bodde på fyret 
i en uke. Særdeles vellykket og en ukes sommertur er nok noe som blir 
videreført. 

• Rangøya med 3 deltakere – fast padlesamling hvor klubben stort sett er 
representert 

 
I tillegg har det vært privat deltakelse fra flere på samlinger, kurs og konkurranser. 
Har i hele tatt vært et veldig aktivt og bra år for klubben. 
 
Utvalget har ikke hatt noen store investeringer dette året. Sommerturen til 
Langøytangen Fyr ble sponset av styret med kr 10.000,- som utgjorde ca halvparten 
av leieutg. Innkjøpt tilhenger i 2018 fungerer veldig godt og gjør det enklere å dra 
flere på tur. 
 
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 
  


