
 

 
 

 
NYHETSBREV DESEMBER 2020 

 
Kjære medlemmer! 
 
Her kommer et tilbakeblikk på et veldig spesielt og annerledes år! Men også et framoverrettet blikk 
mot 2021. 
 
Vi starter med en kunngjøring: Årsmøtet 2021 er fredag 5. mars. Vi håper at det blir et fysisk møte i 
kombinasjon med årets festmiddag, men vi må forholde oss til gjeldende tiltak i forbindelse med 
COVID-19. Får vi ikke komme sammen blir det et digitalt årsmøte. Saker som ønskes tatt opp på 
årsmøtet sendes til post@drobakkajakk.no innen 15. februar. 
Har du forslag til hvem som skal kåres til Årets padler 2020? Se websiden 
(https://drobakkajakk.no/2020/kunngjoring-arsmote-2021/) for hvordan du nominerer. 

 
COVID-året 2020 
Året begynte som et vanlig år for DKK med bassengtrening annenhver uke i Langhus bad.  Så kom 
COVID-19 som satte stoppen for bassengtrening og mye annet! 
 
Det følgte flere krisemøter (digitale møter) i styret og avlysning/utsettelse av det meste av klubbens 
planlagte aktiviteter    ...    Men etter en stund ble det klart at kajakkpadling var noe av det tryggeste 
og sunneste man kunne drive med (se vitenskapelig illustrasjon)! 
 
Da brukte vi vår årlige "vårpuss" for våre turledere og instruktører til å øve på 
redninger med forsvarlig korona-avstand. I tillegg lagde vi rutiner for rengjøring av 
klubbens utstyr for utlån og kursbruk. Vi måtte likevel avlyse kurshelgen med 
overnatting innendørs på Bergholmen, men øvrige kurs og turer fikk vi til og det har 
aldri før vært maken til deltakertall! 

 
Et utdrag av aktivitetene i 2020: 

• Torsdags- og søndagsturer hver uke fra mai-september 

• Intro-, grunn- og teknikkurs (hav) for store og små 

• Intro- og grunnkurs surfski 

• Ukentlig treninger i surfskipadling 

• "Østfold-safari" - klubbtur i juli med kajakk og telt 

• Klubbhelg på Malmøya (ved Larvik) med turer og workshops for alle nivåer 

• Kajakkorientering med 10 poster fra indre Oslofjord til Ramviksholmen. Husk å sende kortet 
(minimum 1 klipp) til Aase Richter, Ekornv. 6b, 1430 Ås eller send bilde/skanne kortet og 
send til aas-m-ri@online.no. Da blir du med i trekking av gavekort.  

• Og vi fikk til 1 bassengtrening i høst før den nyeste korona-bølgen vasket over oss... 

• Romjulspadling 3. juledag (27. desember, mer info og påmelding på websiden) - Bli med! 

• Mange har padlet mye i år. Har du logget 400, 800 eller 1200 km kan du gi beskjed til 
post@drobakkajakk.no og få tildelt distansemerke! 

  



Endelig har vi fått kontrakt med Frogn kommune! 
 

Etter mange års forhandlinger/lobbyvirksomhet har klubben fått kontrakt med kommunen for leie av 
grunn til stativer for medlemmenes kajakker! Avtalen gjelder i 15 år (til 2035) og omfatter 4 arealer; 2 
ved pumpehuset i Husvikveien og 2 ved garasjebygget i Vindfangerbukta ("trafoplassen").  

 

 
 
Stativene blir ferdigstilt i løpet av vinteren. Plassene blir lagt ut til leie for medlemmene når alt er på 
plass. De som har plass nå får beskjed på mail og de øvrige plassene blir lagt ut på klubbens webside. 
 
Vi har også ryddet og tilrettelagt den lille stranda over Husvikveien fra pumpehuset med trapp og 
kajakkrampe. 
 

Surfski skyter fart hos DKK! 
Etter infrastruktur er det nok aktiviteten og anskaffelsen av utstyr til surfskivirksomheten som har 
vært i fokus hos DKK i 2020. Klubben har nå 8 surfski av forskjellige slag og utforminger, inkludert en 
dobbel. Vi har nå flere trenere/aktivitetsledere innen surfski og de har holdt både intro- og grunnkurs. 
I tillegg har det vært trening på tirsdager og flere "downwindturer" med stor fart og spenning i 
medvind! Våre ildsjeler Frode og Jan Reyer har også representert DKK i NM i surfski i september, begge 
med ærverdig plassering! 

 
Ro- og Padleled – Oslofjord 
DKK hadde medlemsmøte i mai og dro i gang klubbens bidrag til prosjektet Ro- og padleled. Du får 
mer informasjon om prosjektet her: https://www.oslofjord-ro-og-padleled.no Det var få deltakere på 
møtet (men god korona-avstand) men vi fikk en start på arbeidet med å beskrive padleruter og 
ressurser i vårt område. Har du lyst til å bidra med rutebeskrivelser eller annet innspill til dette 
prosjektet send mail til post@drobakkajakk.no.  

 
Hjelp klubben til å bli bedre! 
Til slutt kan du bidra med dine meninger og idéer om hva som er bra med Drøbak kajakklubb og hva 
som kan bli bedre. Vi ber om en liten tilbakemelding fra deg på klubbens ulike tilbud. Det tar kun et 
minutt eller to, og vil gi styret nyttig informasjon når vi skal videreutvikle klubben vår. Bruk denne 
lenken KLIKK HER    

 
Med takk for det gamle og ønsker om et godt nytt padleår! 
 
Hilsen DKK-styret:  Richard       Tanja       Koert       Janne       Kjetil  

https://www.oslofjord-ro-og-padleled.no/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KhBG_3iA3E-vB37X_gWTrrWGKPQpiK5KiZg0Bgs6IDVUQTZRSVk0NzNXQUhWRzdLRjdWN0FJTkxSTS4u

