
 
 

Årsmelding – 2016 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: 

 Kjetil Kleven, leder 
 Finn Veiteberg 
 Sissel Lahna 
 Vara: Eva Parelius 

 
Revisor: 

 Kjell Solheim 
 Eva Montgomery 

Medlemmer: 
 Pr. 31.12.2016 hadde Drøbak kajakklubb 365 medlemmer 
 Alderen spenner fra 2 - 77 år 
 52% kvinner, 48% menn 

 
Klubbens/Klubbstyrets arbeid: 
I perioden siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 6 styremøter. Det har 
blitt behandlet 58 saker. 
 
Av aktiviteter kan nevnes: 

 Oppfølging av aktivitetsplan 2016 med torsdags- og søndagsturer med 
turansvarlige fra mai til oktober. 

 Vårpussen for turansvarlige 7. og 21. april 
 DKK deltok på Mosesstafetten på Oscarsborg 30. april, med 

demonstrasjon av redning og arrangerte ”prøv-en-kajakk”. 
 Strandryddedagen i mai og september. En strekning på Håøya ble 

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

 Orienteringsposter ble satt ut tidlig i mai og sto ute til oktober. 
 5 introkurs for ungdomsskoleelever fra Frogn og Ås.  
 Padlingens dag/Prøv-en-kajakk på Skiphelle 29. mai med mini-

introkurs. 



 
 Padleleir på Storesand – Hvaler 10.-12. juni (arr. FKK og NPF), DKK 

aktivt deltakende, stilte også som turledere.  
 Kurshelg med overnatting på Bergholmen 17.-19. juni. 
 Surfski introduksjon med 6 deltagere 
 Kurs i kajakkpolo med 16 deltagere 
 Våttkortkurs 

Følgende kurs er arrangert: 
o 14 introkurs med 114 deltagere 
o 11 grunnkurs med  97 deltagere 
o 1 teknikkurs med 4 deltagere  

 Søknad om tippemidlene til innkjøp av 2 kajakker med utstyr til 
klubben 

 Overnattingstur til Strømtangen (2.-4. september). 17 deltakere. Tre 
grupper på ulike nivåer holdt på i det som var av bølger og 
redningsøvelser første dag og alle padlet ut til Missingen på søndag. 

 Bassengtrening - 10 ganger, inkl. ungdomsdag 
 DKKs kajakker har vært veldig mye brukt i 2016. Det var spesielt mye 

pågang i forbindelse med kurs, fellespadling og bassengtrening men 
det var óg jevnlig utlån i perioden juni - september. I tillegg er det 
mer utlån om høsten/vinteren enn tidligere. 

 2 av medlemmene har fullført kurset Aktivitetsleder – hav, gratulere 
til Trym og Mari! 2 av medlemmene har fullført Videregåendekurset - 
hav, gratulere til Koert og Richard! Til sammen er det nå 20 av 
klubbens medlemmer som er aktivitetsledere eller mer. Disse 
oppfordres til å delta på Aktivitetsledersamlinger. 

 DKK stilte som vert på samlingen for Padleforbundets klubber i 
havpadling (region Øst) 24. november 

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

 Livredderkurs i samarbeid med FKK 8. januar 
 DKKs ung-satsing hadde mange aktiviteter i 2016. DKK søkte om og 

fikk innvilget kr. 23 000,- fra NPF til UNG-satsing. 
 Styremedlemmene har undertegnet kontrakt med Forsvarsbygg om 

stativplassen. DKK får bruke plassen inntil høsten 2017 mens vi finner 
en ”bedre egnet plass”. Frogn Idrettsråd har oversendt brev fra DKK 
til Frogn kommune å få kommunen engasjert i saken. 

 
 
 


