
FLEKKERØY PADLEKLUBB 2014 / STYRETS RAPPORT

Styrets sammensetning:
Leni Nilsen, leder

                                              Andreas Johnsen, nestleder (leder i mai og juni)
                                              Mariette Andersen, ungdomsrepresentant og sekretær
                                              Madeleine Kronberg, ungdomsrepresentant
                                              Vetle Reinhartsen, styremedlem (permisjon vårsesongen)
                                              Bjarne Johanson, styremedlem
                                              Rita Andersen, styremedlem

Personer med andre oppdrag: 
Grete Liane, kasserer

                                               Tom Garman Bjørnsen, webmaster
                                              Annette Martinsen, revisor
                                               Leif Nilsen, materialforvalter
                                               Anne Grete Reinertsen, valgkomite

- 12.02.2014 ble det holdt årsmøte med 35 frammøtte i Åshavn. Det var nøyaktig på dagen 

etter klubben ble stiftet for 15 år siden. Og jubileet ble feiret med pizza, spesialbestilt 
blaudis og iskage (formet som en kajakk), mimring med bilder og selvfølgelig klubbens 

variant av ”stolleken” m/åre. 14 medlemmer fikk Distansepokalen for 2013-sesongen.
- Avholdt 5 styremøter. Og ett møte med Andreas som fungerte som leder under Lenis 
ferie-permisjon i mai og juni. I tillegg ett møte med ungdomsrepresentantene for bl.a. lage 
program og søknad om videreutvikling av idrettsskolen for ungdom. Ble nok et år godkjent av 
NIF.
- Medlemstallet har økt. 228 medlemmer har betalt ( 189 i 2102 og 2013). Og 
fortsatt gledelig med så mange familiekontigenter. Klubben plikter hvert år å melde inn 
Idrettsregistrering til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite:
28 jenter (0-19 år), 64 damer (over 20 år), 57 gutter (0-19 år) og 79 menn (over 20 år).
- Klubbens hjemmeside har nok er år vært driftet av Tom Garman Bjørnsen. Og dette 
året har mange flere bidratt med bilder og tekst. Rull dere nedover på www.padleklubben.com
og du får en flott oppsummering av sesongen 14.
- Som vanlig har 2 medlemsinfoer blitt sendt i posten. Giro for medlemskontigent 
legges ved den første og evt. purregiro med den andre.
- Tradisjonen tro får alle klubbens konfirmanter en gave. I år gjaldt dette Camilla Hoem 
Henriksen som har vært aktivt med siden 5.klasse !! Alle i styret og noen andre får en 
velfortjent oppmerksomhet til jul. 
- Andreas har ansvaret for følgebåten og kan han ikke kjøre selv, ordner han med 
stedfortreder.
- Leni er klubbens representant i Flekkerøy Vel si temagruppe Friluftsliv og Grøntområder. 
Ett møte og mest på mail. Interessant med ideen om kajakkhotell i Skåleviga.
- Høyfjellet Kultur og Friluftsenter tar en del tid.                                      
Flekkerøy Padleklubb vedtok i nov. -13 å være med i samarbeidet om stedet. Vi har nå fått 

egen lagerplass og et arkivskap. Og styremøteplass. Leni er med i driftsstyret og 
økonomigruppa. Bjarne er med i aktivitetskomiteen. Flere i styret har vært med på fellesmøter 
med alle styrene (Høyfjellet Aktivitetslag, Flekkerøy Kunst og Kultur og Flekkerøy Vel). 3 
søndager i okt og nov var vi kafeverter. Styremedlemmer og andre delte på jobben. Og 



spesielt ungdommene i styret har gjort en kjempejobb der oppe på dugnader; 
Maling, husvask, plenklipping, nattevakter på fotballcupen mm. De andre foreningene har 

kommentert dette positivt. 
- I nov deltok Bjarne og Leni på kurs i Rådhuset; info om økonomi og tilskuddsordninger.
- Vi har ikke kjøpt noe nytt dette året, men en del lite/godt brukt utstyr (kajakker). Klubben 
har nå 14 stk ”Flekkerøykajakker”, 2 stk doble havkajakker, 3 stk havkajakker, 6 stk 
havkajakker(ok marine), 2 stk. junior, 1 barnekajakk, 1 K1 racer og 1 K2 racer. Det er 30
kajakker det !! Ca. 25 årer merket med grønn/gul tape.

Klubben eier også en følgebåt m/påhengs 6 hk (ny 2012), en kano/kajakkhenger til 16 
enkle kajakker (lagres på Geiderøya vinterstid) og et hjemmesnekret stativ til 9 farkoster. Pga 
for liten kapasitet i padlebua ligger flere av de eldste kajakkene ute der nå i vinter.
- Utenom eget bruk på fellestreninger og turer har KRIK Flekkerøy, Flekkerøy skole 6.trinn 
og Skjærgårdsheimen lånt kajakker av oss. Og maaange medlemmer med venner og familie 
bruker utstyret på kvelder, i helger og ferie. Spesielt de doble kajakkene, samt de 2 Stellar vi 
kjøpte i fjor er populære. Alltid padlere å se på sjøen den fine sommeren 2014.
- Inge Jarl Jakobsen holder stadig oppsyn med bryggeanlegget og padlebua. 
- Flekkerøy Padleklubb har god økonomi. Et lån kr. 20 000,- til Høyfjellet skal fra jan-
15 bli tilbakebetalt med kr. 1000,- hver måned. LAM-midler er som de siste årene den 
største inntekten i tillegg til medlemskontigenten. Klubben brukte mye på årets 
klubb/jubileumstur til Danmark, men alle var enige om at det var vel anvendte penger.

AKTIVITETER: Nesten alle arrangement med tekst og/eller bilder på hjemmesida.

- 9 fellestreninger på våren. Det er blitt tradisjon alltid starte opp onsdagen etter 
påske. Derfor sein sesongstart. Gøy, kaos og ett velt første dagen i kuling. Holdt oss kun inne 
i Kjærskilen. Og onsdagen etter mistet vi også nesten tellinga med ca 30 padlere. Godt 
frammøte heile våren.!! Rita og Bjarne de som oftest hadde ansvaret.
- 9 fellesonsdager også på høsten. Alle onsdager i august og september. Før 
skolestart er det naturligvis ikke så mange, men populært for de som er hjemme. Veldig bra 
oppmøte heie høsten også. Tror ofte at når det regner og blåser kommer det ikke mange, men 
blir like imponert hver gang. Rita og Bjarne er fortsatt trofaste ledere, men også god hjelp av 
brødrene Vetle og Torkel Reinhartsen. Leni mest på siste økt.
- lør.25.jan dro 9 til Bortelid med skibuss fra byen. Tom turleder. Fine forhold i 
bakken, minus 3 grader og bare litt kald vind på toppen.
- lør.1 – man. 3.mars: Brokke – Øyuvsbu – Brokke blei en lang men god 
skitur for 6 medlemmer. Vilt med snø, mye tåke og en del vind. Etter 6 ½ time vestover var 
det utrolig deilig at 5 franskmenn hadde gravd fram hytta. Mest kosedag inne søndagen for å 
sove, pleie gnagsår, spille kort, spise godt… Noe bedre sikt på hjemturen og mest nedover 4 
½ time.
- tors. 22.mai 6.trinn kajakk på timeplanen. Andreas jobber skift, hadde fri 
den dagen og tok på seg hele ansvaret. 42 elever delt i 4 grupper a 70 min. padling. I følge 
lærer Alvin fikk ungene en god og grunnleggende instruksjon og en uforglemmelig padledag. 
- 10. og 11.juni: Kameratredning og selvberging. Den første dagen var 
”reservert” alle medlemmene vi har på 7.trinn; pga skoleavslutning neste dag. Ca 25 klarte 
redningsøvelsene disse 2 kveldene under ledelse av Lars Verket.
- Fotokonkurranse. Via hjemmesida ble det oppfordret til å ta og sende inn bilder med 
tema PADLING. Ca 20 motiv kom inn og webmaster Tom og datter Camilla var jury. Kent 
Andre Andersen vant 1. og 2.plass, med Elin Kristiansen som god nummer tre.



- Loddsalg og stand på Øyas Årlige lør. 10 og søn.11.aug. Det er 
Flekkerøy Kunst og Kulturlag som har dette arrangementet i hallen. De siste årene har vi 
solgt lodd for dem og tjent kr. 3500-. Flere medlemmer stilte opp og delte på jobben. Og 
heile helga hadde vi en liten stand med en utstilt Flekkerøykajakk og litt info om klubben.
- Ustabilt vær, men 17 padlere koste seg ned Otra fra Haus til Navigare ons.13.aug. Per 
Anders trosset sjø og svalp og rundet Tangen som vi oftes gjør. Takk til 5 sjåfører.
- Høyfjelldagene lør.30. og søn. 31.aug var vi medarrangør av. Flekkerøy 
Rundt / Flekkeholmen Rundt inngikk i programmet. Vi var i tvil, men klokka åtte lørdag 
morra var det greie forhold på Stemdalsfjorden. En time seinere kom SØ vind og med 
gammel sjø og strøm blei det vel tøft å padle selv for ”gamle” erfarne. En del av deltakerne 
blei stoppet for å snu mot Skylleviga. Vi slapp heldigvis det voldsomme regnet og er imponert 
over innsatsen til alle 20 som stilte til start og ikke minst de 4 følgebåtsjåførene. Flotte 
premier av Norges Energi.
Åpen Dag stod på programmet etter premieutdelinga, men da pøsregnet det. Det voldsomme 
været fortsatte heile helga, og skaubingoen vi også stod ansvarlige for fristet heller ikke 
mange.
- Gøy jolleseiling ons. 27.aug. I det meste laget med vind. Rigget til 5 optimistoller 
og byttet på å seile fra Kringkasteren. Flott å se alle de store seilbåtene som deltok på 
regattaen fra Bredalsholmen. Skolesipet Sørlandet om forbi uten seil.
- Ons. 10.sept hadde vi nok et kameratredningskurs. Lars Verket hadde ordnet 2 
instruktører for oss. Mange om for å prøve for første gang. Like viktig for ”veteranene” å 
repetere. Det ble en kveld badet i sol, men topp innsats i kald sjø. Et oppmøte på ca 40 små og 
store ( inkl. de som så på fra brygga) viser at disse kursene er viktige.
- Klaff med fullmånen samme kvelden. Eventyrlig padletur til Biskophavn 9 voksne. Da 
månen kom opp kl. 20.40 i like gulorange farge som i klubbvestene, måtte vi bare stoppe opp 
og glo. Vakkert og magisk. Klaff også med totalt fravær av vind.
- Dagens ungdom ?? Lør. 13. – søn.14.sept surrer de kajakker på henger og 
kjører til Farsund. Derfra padletur rundt Øyna, inn Framvaren til Listeid. Overnatting i 
sjarmerende gammelt hus på Elle. Garnsetting og kveldsbad i ferskvann stod også på 
programmet. Slowfoodmiddagen var båtpoteter, koteletter, saus og salat. Is og hjemmelaget 
brownies-dessert. 8 ørret blei fangsten og kjappe Vetle regnet fort ut at det blei en pr.mann.
Noen av ungdommene tilbød seg å rydde og vaske opp mens de andre padlet de 12 km i retur 
til Kaperbyen. Takk til verten Andreas og dere seks andre for at jeg fikk være med… 
Sånn er dagens ungdom; i alle fall i Flekkkerøy Padleklubb.
- 30 deltakere og 9 klubbmestre ons. 17.sept i et fantastisk seinsommervær. 250 m 
lang ”bane” fra Døsset til Tyskerbrygga. God stemning og to velt. Heile 11 gutter fra 8.trinn 
stilte opp. Måtte kjøre 2 semifinaler før finalen med de tre beste fra hvert heat. Premie var 
sitteunderlag med klubbens logo.
- Klubbtur Danmark søn.28. – tirs.30. sept med mange ”apekatter”, sporty 
ungdom, en gal mann og noen kule tanter; til sammen 27 personer !! Gøy fra vi satte oss på 
Superspeed søn morra til hjemturen tirs.kveld. På Viborg Vandrerhjem visste de ikke det 
beste de kunne gjøre for oss. Superflott morgenmad inkl. madpakker og vannflaske. 
Avreisedagen sendte de med oss ei stoor sjokoladekage som vi måtte kose oss med på bussen. 
Gøy å padle litt på Viborgsøerne med svaner og ender, men selve kanoturene på Gudenå blei 
prikken over ièn. 33 km til sammen. Spesielt mandagen i varmt og stille høstvær. Og vi måtte 
jobbe/labbe litt før vi kunne forsyne oss av bufeen på italiensk restaurant midt i sentrum av 
Viborg. Mange sa vi ikke måtte vente til nytt klubbjubileum før vi tar oss råd til en tilsvarende 
tur. Leni var turleder og er overveldet av gode tilbakemeldinger. 



- Dugnad ons.8.okt gikk som den pleier. Når 25 møter opp og alle gjør sitt og litt, er 
vaske-, rydde- og kastejobben gjort på under en time. Noen rekker til og med å bli litt 
blaute…
Og alle får i seg noen pizzastykkker. Og da er det definitivt sesongslutt.
- Ny aktivitet utenom padlesesongen var 7 FLØY FJELL søn.26.okt. Vi startet
labbeturen fra p-plassen til Høyfjellet. 15 deltakere tok for oss kjente og ukjente topper på 
vestre del av øya. Heirafjell, Urane, Krossodden, Bergesheia, Grasåsen, Heiasåsen og 
Høyfjellet som den 7.de. Webmaster Tom hadde laget stilige diplomer som bevis !! ( Ny tur 
og nye 7 fjell arrangeres ons. 25.mars)
- Padlepilgrimsforedrag ons. 5.nov samlet fullt hus og vel så det på Høyfjellet. 
Mange fra Randesund, byen og Vågsbygd hadde fått dette med seg.
Lars Verket fortalte i ord og med bilder om turen sin fra Tønsberg til Trondheim.
Og Høyfjellet Aktivitetslag serverte deilig kveldsmat til alle.
- Ons.17.des var det klart for skauturen vi alltid har før jul. Har nevnt det før at vi 
ofte blir overrasket på godt frammøte i mye vær. Det høljet ned timen før vi skulle møtes, 
men 16 medlemmer dukket opp. Bingoposter opp til huset og varmt bål/grill der med pølser, 
pinnebrød og gløgg. Oppholdsvær da norskamerikanske (?) nisser kom med godtepakker og 
et magisk skue over Flekkerøy og byen vår da vi tente fakler på toppen av Høyfjellet.

DISTANSEPOKALEN 2014

21 medlemmer får utdelt pokalen på årsmøte 11.02.2015:

Bronse: Sigurd Andersen
              Oscar Axelsen
              Benedicte Johannessen
              Camilla Hoem Henriksen
              Mariette Andersen
              Madeleine Kronberg
              Simen Fiskaa
              
Sølv:    Osmund Rønjum
              Ole Tobias Aanesland
              Ole Jørgen Johanson
              Jan Marcus Slettebø
              Philip Jackson
              Peder Stokkeland
              Haakon Buhaug Nikolaisen
              Truls Kristiansen
              Camilla Tørressen
             Benjamin Andersen
              Elin Kristiansen
              Inge Jarl Jakobsen

Gull:    Cassandra Kristiansen
              Leni Nilsen


