
 
 
 

Årsmøte - Drøbak kajakklubb  
fredag 11. mars 2022 kl. 1830 

på Café Sjøstjernen, Badehusgata 27, Drøbak 
 
 

Sakslisten og dagsorden 
 
Sak 1. Opprop og Godkjenning av de stemmeberettigede. 
Sak 2. Godkjenning av innkalling. 
Sak 3. Godkjenning av sakslisten. 
Sak 4. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere 

protokollen. 
Sak 5. Årsmelding 2021. 
Sak 6. Regnskap for 2021. 
Sak 7. Budsjettforslag for 2022. 
Sak 8. Forslag til Årsprogram 2022. 
Sak 9. Fastsette medlemskontingent for 2022. Styret foreslår å beholde 

kontingenten på kr. 350,- for enkeltmedlemskap og kr. 500,- for 
familiemedlemskap. 

Sak 10. Innkomne forslag. En sak er meldt inn om skifterom/garderobe. 
 Saken er behandlet på styremøte 02.03.2022. 

Sak 11. Valg 
 
 
 
 
Videre program: 

• Vinner av DKKs kajakkorientering 2021 trekkes. 
• Tildeling av distansemerker for 2021. 
• “Årets padler 2021” kåres under årsmøtet i 2022. 

 
 



 
 

Årsmelding for 2021 - Drøbak Kajakklubb 
 
Styret: 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

• Richard Meadow, leder 
• Janne Roven, nestleder 
• Kjetil Kleven, styremedlem 
• Koert Struijk, kasserer 
• Mari Svarverud, styremedlem 

 
• Lars Huseby, varamedlem 
• Gøran Føland, varamedlem 
• Mia Ericsson, varamedlem 

 
Valgkomitéen: 

• Tanja Auren, leder 
• Bjørn Thoen 
• Anne Holmen 
• Vara: Espen Hemminghyth 

 
Kontrolkomité: 

• Thorbjørn Gilberg 
• Kristin Aasestad 
• Vara: Nina Eskeland 

 
Medlemmer: 

• Pr. 31.12.2021 hadde Drøbak kajakklubb 650 medlemmer (fra 534 i 
2020). 

• Alderen spenner fra 10 - 84 år 
• 54% kvinner, 46% menn 

  



 
 
Klubbens-/Klubbstyrets arbeid: 
I 2021 har det blitt avholdt 6 styremøter. Det har blitt behandlet 67 saker. 
 
2021 var i likhet med 2020 preget av COVID-restriksjoner. Likevel kan 
følgende aktiviteter og viktige hendelser nevnes: 

• Oppfølging av aktivitetsplan 2021 
• Torsdags- og søndagsturer med turansvarlige fra mai til oktober. 
• Sufskitrening på tirsdagene fra mai til oktober og kurs i bølgesurf med 

ekstern instruktør og kurs med instruktør fra padlelandslag. 
• De nye kajakkstativene i Vindfangerbukta og på sørsiden av 

pumpehuset i Husvikveien ble ferdigstilt og tatt i bruk. Nå er det 96 
plasser til medlemmenes kajakker og 40 plasser til klubbens kajakker 
og surski. 

• DKK var med i årets 17-mai båt-tog. 
• DKK var aktivt deltakende i prosjektet Ro- og padleled. 
• DKK var med på Padletinget (digitalt) med 1 representant. 
• DKK var med som "følgebåter" under DFI-svømming over fjorden 12. 

juni. 
• 9 intro-, 9 grunn- og 1 teknikkurs (hav) for store og små 
• 2 introkurs surfski 
• Ukentlige tirsdagstreninger i surfskipadling 
• Det var kurs i orientering og navigasjon på Hvaler i mai. 
• Aktivitetsdager i juni for Seierstein skole. 
• Introduksjonskurs hav for Ås ungdomsskole. 
• Introduksjonskurs i livredning ble holdt for turlederne (ny kursstige 

fra NPF og RS). 
• Overnattingstur til Bile i juni med kajakk og telt med stempling av O-

poster. 
• Overnattingstur til Steilene i juli med kajakk og telt med stempling 

av O-poster. 
• Klubbhelg på Malmøya (ved Larvik) i august med turer og workshops 

for alle nivåer.	
• Kajakkorientering med 10 poster fra indre Oslofjord til Son. 
• Klubben ryddet på fugleholmene i Drøbaksund i september under 

aksjonen "Før fuglene kommer" som var utsatt fra mars pga COVID 
• Det var bassengtrening fra oktober til årets slutt da Langhus bad ble 

stengt og skal rives. 
• DKK arrangerte romjulspadling med bål og pølser 28. desember 

 



 
 

 
 

 
 
Merknader: 
Tilskudd er høyt både på grunn av utstyrsinnkjøp fra året før og på grunn av ekstra korona-tilskudd 
Leverandørgjeld er bassengleie oktober/november/desember som er utgiftsført 2021, men ikke betalt før i 2022 
Snekkerarbeide utført på nye stativer er ført som inventar 
Endring i inventar - anslag inkluderer både for nye stativer og nye kajakker, eldre utstyr er nedskrevet (10% årlig) 
Forsikringen ble gjennomgått og økt for å få riktig dekning. 
 
 
 
 





Årsprogram for DKK 2022 

Dato Aktiviteter for medlemmene Type 
13. mars 

 

 

«Før fuglene kommer» - strandrydding i 

sjøfuglreservater (Storskjær, Småskjær og 

Askholmene) med Statens naturoppsyn 

og Oslofjorden friluftsråd  

Miljødugnad 

17. mai Båttog i Drøbaksundet  

8. mai  

 

Strandryddedagen på «adopterte» 

strender på Håøya (gjennomføres i mai, 

september og en gang til ila året) 

Mijødugnad 

Tidlig juni Prøv- en-kajakkdag/Padlingens dag 
Der tilbys gratis mini-introkurs og du får 

muligheten til å prøve forskjellige 

kajakker, eller bare slå av en prat om 

havpadling. 

Havpadling & 

Surfski 

Mai – september Torsdagsturer 
Fellespadling med turansvarlig. 

Ettermiddagstur som passer for alle. 

Utgangspunkt fra stativet på 

Militærstranda ved Husvika.  

Havpadling 

Mai-september Surfskitreninger tirsdag 18-21 Surfski 

Mai – oktober Søndagsturer 
Fellespadling med turansvarlig. For litt 

trente padlere. Dagsturer med varierende 

lengde og utfordringer. Varierende 

utgangspunkt, men ofte fra stativet på 

Militærstranda ved Husvika.  

Havpadling 

Mai – oktober  Kajakkorientering 
Det legges ut poster i Oslofjorden. Benytt 

jakten på postene til å oppsøke nye 

padlemål og til å bruke kart og kompass. 

Havpadling 

10. – 12.  juni Padleleir i regi av FROSK 
DKK deltar  

 

Juni ? Introkurs for skoleklasser (friluftsliv 

valgfag på Seiersten ungdomsskole, Frogn 

vgs og Ås ungdomsskole). 

Aktivitet for barn 

og unge 

Juli  Padlesafari. Padletur over en langhelg 

eller en uke. Under planlegging, med 

forbehold. 

Havpadling 

11. september 

 

Strandryddedagen på «adopterte» 

strender på Håøya 

(gjennomføres i mai, september og en 

gang til ila året) 

Miljødugnad 

2.-4. sept. Helgetur til Malmøya Havpadling 

? oktober Bølgefestivalen i regi av Eian Fritid på 

Gurvika. DKK booker felles hytte. 

Havpadling 

 



Dato Kurs 
Juni - september Introduksjonskurs havpadling  

Juni - september Grunnkurs havpadling  

Juni - september Teknikkurs havpadling  

Juni – september Introkurs surfski   

Juni – september Grunnkurs surfski  

 

 

Dato Kompetanseheving for klubbens kurs- og turansvarlige 
Torsdag i april «Vårpuss”. Ettermiddagstreff ved Militærstranda, med fokus på 

redningsøvelser – obligatorisk å ha deltatt i løpet av de siste to år. 
Begynnelsen av 
juni? 

Førstehjelpskurs – sjekke om vi kan bli med svømmeklubben 

Oktober eller 
november  

Høstsamling. Evaluering og treningssamling. 
 

 

 



Drøbak kajakklubb  - Valg 2022 

 

Valgkomittéen har bestått av:  
Tanja Auren (leder) 
Anne Holmen 
Bjørn Thoen 
Espen Heminghyth (vara)  

Valgkomitéens innstilling: 
Leder: Richard Meadow (gjenvalg 1 år) 
Nestleder: Janne Roven (ikke på valg)  
Styremedlem: Koert Struijk (ikke på valg) 
Styremedlem: Niels Sandersen (ny 2 år) 
Styremedlem: Mari Svarverud (ikke på valg)  

Varamedlemmer (velges for 1 år):  
Mia Ericsson (gjenvalg)  
Gøran Føland (gjenvalg)  
Lars Huseby (gjenvalg)  

Kontrollkomité (velges for 1 år):  
Thorbjørn Gilberg (leder, gjenvalg) 
Kristin Aasestad (gjenvalg)  
Nina Eskelund (gjenvalg)  

Styrets forslag til valgkomité:  
Tanja Auren (leder) 
Espen Hemminghyth 
Bjørn Thoen 
Anne Holmen (vara)  

 



Gull (>1200 km):
Erling Buejordet
Finn Veiteberg
Øivind Larsen
Richard Meadow

Distansemerker for padleåret 2021

Bronse (>400 km):
Nina Eskelund
Tone Frayne


