
 
 

Årsmelding – 2017 Drøbak Kajakklubb 
 
Styret: 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

• Richard Meadow, leder 
• Aase Richter, nestleder 
• Tanja Auren, styremedlem 
• Koert Struijk, kasserer 
• Espen Hemminghyth, styremedlem 

 
• Lars Huseby, varamedlem 
• Øivind Larsen, varamedlem 
• Stein Erik Lid, varamedlem 

 
Valgkomitéen: 

• Sissel Lahna, leder 
• Bjørn Thoen 
• Anne Holmen 
• Vara: Finn Veiteberg 

 
Revisor: 

• Thorbjørn Gilberg 
• Mari Svarverud 

 
Medlemmer: 

• Pr. 31.12.2017 hadde Drøbak kajakklubb 428 medlemmer 
• Alderen spenner fra 3 - 80 år 
• 52% kvinner, 48% menn 

 
Klubbens/Klubbstyrets arbeid: 
I perioden siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 4 styremøter. Det har 
blitt behandlet 44 saker. 
 
Av aktiviteter kan nevnes: 

• Oppfølging av aktivitetsplan 2017 med torsdags- og søndagsturer med 
turansvarlige fra mai til oktober. 

• DKK var representert på møte om kartlegging av friluftsområder i 
Akershus fylkeskommune. 

• Klubbutviklingsmøte 30. mars. 
• Vårpussen for turansvarlige 3. og 23. april. 
• Strandryddedagen 7. mai. En strekning på Håøya ble ryddet. I tillegg 

”Før fuglene kommer” 25.mars med rydding av sjøfuglreservater før 
hekkesesongen. 

• Orienteringsposter ble satt ut tidlig i mai og sto ute til oktober. 



 
• Padlingens dag/Prøv-en-kajakk på Skiphelle 28. mai med mini-

introkurs. 
• Kurshelg med overnatting på Bergholmen 3.-5. juni. 
• Padleleir på Storesand – Hvaler 9.-11. juni (arr. FKK og NPF), DKK 

aktivt deltakende, stilte også som turledere.  
• Våttkortkurs 

Følgende kurs er arrangert: 
o 2 introkurs med 22 deltagere 
o 9 grunnkurs med  91deltagere (Bergholmen inkludert som 1 

kurs m 17 deltakere) 
o 2 teknikkurs med 11 deltagere  

•  I tillegg ble det arrangert 9 introkurs med totalt 79 deltakere for 
ungdomsskoleelever fra Frogn og Ås og Frogn vgs, og 3 grunnkurs for 
Frogn vgs og Heltberg private ungdomsskole 

• Søknad om tippemidlene til innkjøp av 1 kajakk til klubben 
• Overnattingstur til Strømtangen (1.-3. september). 17 deltakere. En 

gruppe holdt på i det som var av bølger og en gruppe padlet til 
Søsterøyene første dag og alle padlet opp til Tjeldholmen på søndag. 

• Bassengtrening - 10 ganger. 
• DKKs kajakker har vært veldig mye brukt i 2017. Det var spesielt mye 

pågang i forbindelse med fellespadling men det var óg jevnlig utlån i 
perioden juni - september. Kajakkene er forbeholdt kursdeltakerne 
på kursdagene. I tillegg er det en del utlån om høsten/vinteren. 

• 2 av medlemmene har fullført NPFs Aktivitetslederkurs – hav, 
gratulere til Laila og Janne! 2 av medlemmene har fullført NPFs 
Videregåendekurs - hav, gratulerer til Tanja og Tor! Til sammen er 
det nå 20 av klubbens medlemmer som er aktivitetsledere eller mer. 
Disse oppfordres til å lede turer og holde kurs og delta på 
Aktivitetsledersamlinger. 

• Det var evalueringssamling i Sandefjord 27.-29. oktober for DKKs 
turansvarlige. Årets erfaringer på klubbturer/kurs og HMS-plan ble 
gjennomgått 

• DKK stilte på samlingen for Padleforbundets klubber i havpadling 
(region Øst) 11. desember 

• DKK deltok på oppstartmøte 2018 Rydding før fuglene kommer. 
• DKK har sendt innspill til Frogn kommune ang. høring om utbygging av 

Tåjebukta på Håøya. 
• DKKs ung-satsing hadde mange aktiviteter i 2017, først og fremst 

introduksjonskurs for elever på Ås ungdomsskolen og Seiersten 
ungdomsskole. DKK søkte om og fikk innvilget kr. 20 355,- fra NPF til 
Familietiltak. DKK søkte om og fikk kr. 15 000,- i kulturmidler. 

• DKK søkte om og fikk tilskudd fra NIF på kr. 3179,- til innkjøp av 
kajakk. 

• 4 av DKKs turansvarlige tok livredderkurs I januar 2017, 3 fornyet sitt 
kurs I januar 2018. 
 



 
Arbeid med lokalisering av kajakkstativene 
• Styret har brukt mye tid på å finne en løsning for lokalisering av 

klubbens kajakker. På møte i januar mellom DKK og Forsvarsbygg (Fb) 
kom vi fram til at DKK kan fortsette på Militærstranda som base for 
våre aktiviteter og ha kajakkene og utstyret som klubben eier der. 
Men de privateide kajakkene må bort.  

• Styret jobber nå med å finne et egnet permanent sted til plassering 
av kajakkstativ for medlemmenes kajakker, fortrinnsvis sjønært og i 
rimelig avstand til basen vår på Militærstranda. Vi er i dialog med 
Frogn Kommune og DKK deltok på møtet i september i Hovedutvalget 
for oppvekst, omsorg og kultur der DKKs lokalisering ble tatt opp. Det 
var bred politisk enighet om at kommunen må bidra til en god 
løsning. Her har vi god støtte fra FIR som har satt dette høyt opp på 
sin dagsorden.  

• Tidlig i mai  2017 hadde DKK et møte med Heitmann AS for å vurdere 
samarbeid om DKKs behov for lokalisering av kajakkstativ og 
utsettingsplass. Heitmann AS avventer godkjenning av reguleringsplan 
fra kommunen om utvidelse av bryggeanlegget og andre endringer i 
sin arealbruk før de vil tilby noe konkret. DKK, kommunen og FIR 
møtte med Forsvarsbygg i september og diskuterte muligheter for 
fortsatt tilstedeværelse på Militærstranda.  

• DKK sendte søknad til Fb om å fortsette der vi er og søknad til 
kommunene  med forslag til plasser som kan være egnet til plassering 
av kajakkstativene. Flere av disse er i dag utleid til Vindfangerbukta 
Båtforening (VB). Som forventet er VB lite imøtekommende i forhold  
til å avse deler av det de leier i dag til DKK. 

• Styret jobber videre med saken på flere fronter. 
 

 
 


