
 
 

Årsmelding – 2019 Drøbak Kajakklubb 
 
 
 
Styret: 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

• Richard Meadow, leder 
• Tanja Auren, nestleder 
• Kjetil Kleven, styremedlem 
• Koert Struijk, kasserer 
• Janne Roven, styremedlem 

 
• Lars Huseby, varamedlem 
• Finn Veiteberg, varamedlem 
• Gøran Føland, varamedlem 

 
Valgkomitéen: 

• Aase Richter, leder 
• Bjørn Thoen 
• Anne Holmen 
• Vara: Espen Hemminghyth 

 
Revisor: 

• Thorbjørn Gilberg 
• Mari Svarverud 

 
Medlemmer: 

• Pr. 31.12.2018 hadde Drøbak kajakklubb 442 medlemmer  
• Alderen spenner fra 6 - 82 år 
• 51% kvinner, 49% menn 

 
 
Klubbens/Klubbstyrets arbeid: 
I perioden siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 7 styremøter. Det har 
blitt behandlet 108 saker. 
 
Av aktiviteter og viktige hendelser kan nevnes: 

• Oppfølging av aktivitetsplan 2019 med torsdags- og søndagsturer med 
turansvarlige fra mai til oktober. 

• DKK har sendt søknad til kommunen om oppsett av stativ ved 
pumpehuset i Husvikveien. 

• DKK har installert sykkelstativ på Militærstranda. 
• Vårpussen for turansvarlige i april på Havstenssund. 
 
 



 
 
 
• Strandryddedagen i mai og september. En stor strekning på Håøya ble 

ryddet. I tillegg ”Før fuglene kommer” rydding av holmer, m.m. før 
hekkesesongen. 

• Orienteringsposter ble satt ut tidlig i mai og sto ute til oktober. 
• Padlingens dag/Prøv-en-kajakk på Militærstranda i samarbeid med 

kommunens "Havets Dag" 25. mai med mini-introkurs. 
• Padleleir på Storesand – Hvaler 7.-9. juni (arr. FKK og NPF), DKK 

aktivt deltakende, stilte også som turledere.  
• Kurshelg med overnatting på Bergholmen 21.-23. juni. 
• Våttkortkurs 

Følgende kurs er arrangert: 
o 8 introkurs 
o 4 grunnkurs 
o 2 teknikkurs  

• Overnattingstur til Strømtangen (30. august-1. september). 17 
deltakere. 

• DKK var deltakende i ”Friluftsforumet” for Frogn kommune. 
• DKK var deltakende på Bølgefestivalen 11.-13. oktober.  
• Bassengtrening - 10 ganger. 
• DKK arrangerte "Surfskidag" på Skiphelle 22. september. 3 

forhandlere stilte ut og det var konkurranseløp. Klubben har kjøpt 4 
surfskikajakker. 

• Det var samling i Sandefjord 25.-27. oktober for DKKs turansvarlige. 
Årets erfaringer på klubbturer/kurs og HMS-plan ble gjennomgått. 

• DKK stilte på regionssamlingen for Padleforbundets klubber i 
havpadling (region Øst) 27. november 

• DKK deltar i brukergruppen for "Bølgen" bad. 
Vi trodde vi skulle få tilgang på Bølgen i løpet av vårsemesteret og 
lånte i den forbindelse 5 polokajakker av Nøklevann Ro- og 
Padleklubb. En av bassengdagene på Langhus ble brukt til polo-
introduksjon og i juni også noen ettermiddager i Vindfangerbukta. 
Bølgen drøyde med å bli ferdig slik at det ikke ble noe av å forsøke 
der. 

• NPF lånte oss sine polokajakker som ble hentet i forbindelse med NM 
i kajakkpolo i Stavanger.  Det ble planlagt grunnkurs i august med 
ekstern instruktør, men dette ble avlyst på grunn av manglende 
interesse. 

• DKK arrangerte romjulspadling med bål og pølser 29. desember. 
 
 


