
 
 

Årsmelding – 2018 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. 31.12.2018 hadde Drøbak kajakklubb 426 medlemmer (300 
betalte) 

• Alderen spenner fra 5 - 78 år 
• 52% kvinner, 48% menn 

 
Klubbens/Klubbstyrets arbeid: 
I perioden siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 6 styremøter. Det har 
blitt behandlet 64 saker. 
 
Av aktiviteter og viktige hendelser kan nevnes: 

• Oppfølging av aktivitetsplan 2018 med torsdags- og søndagsturer med 
turansvarlige fra mai til oktober og kurs i våttkortstigen. 

• DKK fikk kontrakt med Forsvarsbygg som sikrer klubbens bruk av 
Militærstranda. 

• DKK fikk kontrakt med Vindfangerbukta Båtforening med plassering av 
stativer til medlemmenes kajakker. 

• Vårpussen for turansvarlige 3. og 23. april. 
• Strandryddedagen 6. mai og 16. september. Vi ryddet strekningen 

DKK har adoptert, fra Håøytangen på sørøstspissen av Håøya til 
Tåjebukta på vestsiden. I tillegg deltok DKK på ”Før fuglene 



 
kommer”, rydding av holmer som er naturreservater før 
hekkesesongen. 

• DKK deltok på oppstartmøte 2018 Rydding før fuglene kommer. 
• DKK har "adoptert" kyststripa fra sørenden av Håøya til Tåjebukta 

under "Hold Norge Rent" og forpliktet oss til å rydde denne 
strekningen 3 ganger i året. 

• Orienteringsposter ble satt ut tidlig i mai og sto ute til oktober. 
• 6 introkurs for ungdomsskoleelever fra Frogn og Ås og grunnkurs og 

aktivitetsdager for Heltberg ungdomsskole.  
• Padlingens dag/Prøv-en-kajakk på Militærstranda 27. mai med mini-

introkurs. 
• Padleleir på Storesand – Hvaler 8.-10. juni (arr. FKK og NPF), DKK 

aktivt deltakende, stilte også som turledere.  
• Kurshelg med overnatting på Bergholmen 15.-17. juni. 
• Våttkortkurs 

Følgende ordinære kurs er arrangert: 
o 11 introkurs 
o 6 grunnkurs 
o 3 teknikkurs  

• Det ble holdt 2 workshops på fremdriftstak som alternativ til 
torsdagstur. 

• DKK fulgte med polarskipet Maud fra Militærstranda til Maudbukta 
18.08. 

• Det ble arrangert familiehelg for foreldre/barn/ungdom med 
overnatting på Arisholmen, Fredrikstad 24.-26. august. 

• Overnattingstur til Strømtangen (31. august-1. september). 17 
deltakere. Alle padlet til Søsterøyene første dag og det var 
bølgetrening for alle på søndag. 

• DKK var deltakende på møte om opprettelse av Frogn friluftsforum 
for Frogn kommune. 

• DKK deltok på Bølgefestivalen.  
• Bassengtrening - 11 ganger. 
• DKKs kajakker har vært veldig mye brukt i 2018. Det var spesielt mye 

pågang i forbindelse med kurs og fellespadling men det var óg jevnlig 
utlån i perioden juni - september. I tillegg er det en del utlån om 
høsten/vinteren. Mye utlån medfører også en del slitasje og behov for 
vedlikehold og fornying av utstyret. 

• Det var evalueringssamling i Sandefjord 2.-4. november for DKKs 
turansvarlige. Årets erfaringer på klubbturer/kurs og HMS-plan ble 
gjennomgått. 

• DKK stilte på regionssamlingen for Padleforbundets klubber i 
havpadling (region Øst) 15. november. 

• DKK deltar i brukergruppen for det nye "Bølgen" bad i Frogn. Vi har 
fått tildelt tid på tirsdagskvelder. 


