
 

 

Classified: General Business 

 

 

Utvalgsmøte 

Elveutvalget i LRKK. 

11.02.2021. 

 

Tilstede: 

Frode Flaa (leder), Jostein Sørensen, Terje Meistad, Oddbjørn Flaa, Roger Kveen Volden og Michael 

Cosford. 

 

Sakliste: 

1- Utstyr 2021. 

2- klubbaktiviteter 2021. 

3- Ny utvalgsleder. 

4- Eventuelt. 

 

 

Sak 1: 

Forslag om å «kreve» bruk av ro-kort.no ved lån av klubbens kajakker. Dette for å få bedre oversikt over 

hvem som har hvilke kajakker.  

Vedtak: Oddbjørn setter seg inn i systemet og sjekker om det er funksjonelt/hensiktsmessig for 

elvekajakkene. 

 

Forslag om «ønskeliste» fra elveutvalget til utstyrsutvalget 2021. 

Det er et tydelig behov for flere kajakker for damer/mindre personer. Creekeren som ble kjøpt brukt i fjor 

har fungert meget godt, og det er kø på denne. Derfor foreslår vi å kjøpe en til i samme størrelse og stil. 

Det er også behov for flere playboats for bruk i svømmehallen. Her er det størrelsen m/l som er ønskelig. 

Her kan vi godt kjøpe brukt kajakk, da det ikke er snakk om veldig «hardt» bruk. Samme gjelder for 

creekeren. 

I forbindelse med rekruttering, samt at vi har flere nybakte foreldre i klubben, så ønsker vi å satse på en 

ny tomannskajakk som er beregnet for å ha med de yngste barna på tur. Dette er en helt ny modell på 

markedet, så vi må kjøpe ny fra forhandler. Modellen heter terrible two fra Soul kayaks og koster 18000.- 

Vedtak: Vi ser for oss følgende priser: To stk brukte kajakker a 7000.- og 1 stk terrible two a 18000.-  Vi 

ber derfor om en ramme på kr 32000.- for sesongen 2021. 
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Sak 2: 

Elveutvalget ønsker å arrangere følgende aktiviteter i 2021 (med forbehold om koronarestriksjoner): 

- Onsdagspadling. Arrangeres i samme form som i 2020. Vi skal prøve å utvikle en form for «mal» 

for invitasjonen, slik at det ikke blir misforståelse angående vanskelighetsgrad og nybegynnere. 

Facebook vil fremdeles være plattformen vi bruker for invitasjoner og det vil være opp til hver 

instruktør om han/hun kan bruke pole/ spørreundersøkelse for å holde styr på antall deltagere 

osv.  

- Vi forsøker å avholde et grunnkurs i år: Kursleder blir Michael, med eventuell hjelper. Dato 

kommer vi til senere 

- Roger og Oddbjørn ønsker å avholde en sikkerhetskveld. Her er det fremdeles høytflyvende 

planer om innhold og form. Vi får se an hvordan dette blir. 

- Klubbtur til Voss blir forsøkt i år igjen. Det gikk ikke pga korona i fjor, og vi vet ikke om det lar 

seg gjennomføre i år. Men vi gjør et forsøk. 

 

Sak 3: 

Frode har hatt et ønske om at noen kan ta over lederrollen i elveutvalget. Det er bra å få inn friskt blod, 

og nye ideer. Eplet faller ikke langt fra stammen, så Oddbjørn tar over som leder for elveutvalget med 

umiddelbar virkning.  

 

Sak 4:  

Terje foreslo at vi skal undersøke muligheten for å få trykt opp en LRKK T-skjorte med et elvepadlemotiv 

for elvegruppa. Og selvsagt for andre klubbmedlemmer som ønsker en. Dette for å kunne profilere 

klubben ved samlinger, festivaler og klubbturer.  

Vedtak: Vi sender en søknad til styret om en eventuell subsidiering, og tillatelse til å bruke klubblogoen. 

 

Takk for et konstruktivt, hyggelig og godt møte. 

Tidligere utvalgsleder: Frode Flaa. 
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