
 
 

Årsmelding for 2022 - Drøbak Kajakklubb 
 
Styret: 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

• Richard Meadow, leder 
• Janne Roven, nestleder 
• Niels Sandersen, styremedlem 
• Koert Struijk, kasserer 
• Mari Svarverud, styremedlem 

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

 
Valgkomitéen: 

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

 
Kontrolkomité: 

• Thorbjørn Gilberg 
• Kristin Aasestad 
• Vara: Nina Eskeland 

 
Medlemmer: 

• Pr. 31.12.2022 hadde Drøbak kajakklubb 555 medlemmer (fra 650 i 
2021). 

• Alderen spenner fra 5 - 85 år 
• 54% kvinner, 46% menn 

  



 
 
Klubbens-/Klubbstyrets arbeid: 
I 2022 har det blitt avholdt 5 styremøter. Det har blitt behandlet 35 saker. 
 
Følgende aktiviteter og viktige hendelser i 2022 kan nevnes: 

• 2022 var preget av arbeidet opp mot kommunen i forbindelse med 
Forsvarsbyggs planer om å bygge ny kai ved Militærstranda og 
asfaltering av stranda, i tillegg til Heitmanns planer om ny 
bølgebryter. 

• Oppfølging av aktivitetsplan 2022. 
• Vårpuss og høstsamling for DKKs turledere og instruktører. 
• Torsdags- og søndagsturer med turansvarlige fra mai til oktober. 
• Sufskitrening på tirsdagene fra mai til oktober men med et opphold 

pga. sykdom. Flere har fått prøvet seg som  trener. Det har vært 
flere downwind turer i nærmiljøet. Vi hadde en deltager med i NM. 2 
av instruktørene våre var på trenersamling i Stavanger. 

• DKK var aktivt deltakende i prosjektet Ro- og padleled. 
• DKK var med på Regionsmøtet Øst i Padleforbundet i januar og 

november med 2 representanter. 
• DKK var med som "følgebåter" under DFI-svømming over fjorden 11. 

juni. 
• 6 intro-, 3 grunn- og 1 teknikkurs (hav) for store og små 
• 1 introkurs surfski 
• Aktivitetsdager i juni for Ås ungdomsskole. 
• Kajakkorientering med 10 poster fra Søndre Langåra i nord til Jeløya i 

sør og Vansjø i øst. Flere av søndagsturene ble brukt til stempling av 
poster. 

• "Vestfoldsafari" i juli 
• Overnattingstur til Vansjø med kajakk og telt med stempling av O-

poster. 
• Klubbhelg på Malmøya (ved Larvik) i september med turer og 

workshops for alle nivåer.	
• Klubben ryddet på fugleholmene i Drøbaksund i mars under aksjonen 

"Før fuglene kommer". Det var også strandrydding i mai og 
september. Ryddeaksjonen i september var et samarbeid med Hold 
Norge Rent og Oslofjordens Friluftsråd. HNR spanderte lunsj hos 
Håøya Naturverksted og OF stilte med følgebåt og fraktet søppelen 
etter aksjonen. 

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


