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- 11.02.2015 ble det holdt årsmøte med 31 frammøtte på Høyfjellet. Raskt avviklet og pizza, kaffi og is
etterpå. 21 medlemmer fikk Distansepokalen for 2014.

- 3 styremøter er avholdt. Etter det siste før jul spanderte vi rægefest på oss selv. 2 egne møter med
ungdommene i styret. Klubben blei i 2011 som første i landet godkjent som idrettsskole for
Ungdom. Nytt program og søknad om videreutviking ble nok et år godkjent. Kr. 8.500,-inn på konto.

- Medlemstallet er 222. Omtrent som 2014 (228). Gledelig med mange familiekontigenter. 30 jenter (019 år), 16 damer (20-29 år), 53 damer (over 30 år). 41 gutter (0-19 år), 28 menn (20-29 år), 54 menn (over
30 år).

- Tom Garman Bjørnsen drifter fortsatt hjemmesida vår. Dette året har mange flere bidratt med tekster
og/eller bilder fra aktiviteter/ferieturer/tips til opplevelser. TAKK.

Rull deg nedover på www.padleklubben.com og du får en flott oppsummering av sesongen-15
- Som vanlig har 2 medlemsinfoer blitt sendt pr.post. Giro for medlemskontigent legges ved den første
og evt. purregiro med den andre.

- Alle klubbens konfirmanter blir gratulert med nyttige gaver. I år gjaldt dette Benjamin, Tor Andre,
Jone og Sølvi. Rita fikk 50 årsblomst og styremedlemmer og andre får en velfortjent oppmerksomhet til jul.

- Andreas har igjen hatt ansvaret for følgebåten og kan han ikke kjøre selv, ordner han med
stedfortreder. Noen ganger hadde vi 2 båter pga mange padlere.

- Leni er klubbens representant i Flekkerøy Vel si temagruppe Friluftsliv og Grøntområder
(grøntgruppa). Organiseres effektivt med kun ett møte i året. Ellers på mail. Flere i klubben var med på
vårdugnad da det ble lagt tak på gapahuken på Grasåsen.

- Høyfjellet Kultur og Friluftssenter tar en del tid. Padleklubben vedtok i nov-13 å være med i samarbeidet
om stedet. Vinterstid lagrer vi kajakkhengeren her oppe og vi har ellers eget arkivskap på kontoret. Og
styremøteplass. Leni er med i driftstyret og Bjarne i aktivitetskomiteen. Medlemmer har deltatt på
ute/innendørsdugnader, matfestivalen, Høyfjelldagene og Sør-cupen. Økonomien er blitt solid.

- Klubben har nå 32 kajakker. Alle til gratis benyttelse for medlemmer !! Og maaange tar heldigvis
utstyret i bruk med venner og familie på kvelder, i helger og ferier !! Seint i høst kjøpte vi 2 stk limegrønne
hardplastkajakker av merke SeaBird. Disse skal kunne tåle mye ”juling”. 10 nye årer er også handlet inn.
Klubben eier også en følgebåt m/påhengs, en kano/kajakkhenger og et hjemmesnekret stativ til 9 farkoster.
Flere av de eldste kajakkene ligger ute der hele året pga for liten kapasitet i padlebua. 20 år gamle Andreas
og 81 år unge Leif er materialforvaltere. De holder farkostene godt i stand. Anlegget ellers inkl. flytebrygga
m/ landgang fungerer bra. Inge Jarl Jakobsen har høytrykksspylt brygga og holder som vanlig oppsyn i
Alsviga.

Utenom medlemmers egne turer og fellestreninger har Flekkerøy skole,6.trinn, valgfag friluftsliv på
Lindebskauen skole og Skjærgårdsheimen lånt kajakker av oss. Sørlandets Sykehus og Samfundet
skole har betalt litt leie for henholdsvis henger og dobbelkajakk.
- Flekkerøy Padleklubb har god økonomi. LAM-midler er som de siste årene den største inntekten i
tillegg til medlemskontigenten. Og målet er fortsatt å drive er lavterkseltilbud for medlemmene. Ingen skal
bruke enn kr 1000 pr. år inkl kontigenten, selv om en er med på alt klubben arrangerer.

AKTIVITETER: De fleste arrangement med tekst og/eller bilder på hjemmesida.
- 11 fellestreninger på våren. Oppstart 8.april etter påske i et praktfullt sommervær og da sier det seg
selv at maaange kommer. 28 padlere. Onsdagen etter utrolig nok 29 i nordøstlig liten kuling og alle padlet
som gale forbi Skudeviga. En stille og annen verden innerst i Kjærskilen med den vindretningen. 2 jenter ble
denne kvelden medlemmer i den uhøytidelige velteklubben og en gutt fornyet likegodt
medlemsskapet…..Følgebåtkjører hjalp raskt til.

Den gode deltakelsen holdt seg hele våren. Vi slo til med pizza siste onsdagen før ferien.
De
fleste treningene er delt i to økter. Den første for 6. 7. og 8.trinn. Siste timen for de eldste. Noen så
ivrige at de er med begge timene.
Generelt har det vært med flere jenter enn gutter.
- 9 fellestreninger på høsten. Aldri så mange de første gangene som mest er tenkt på som et tilbud
for de som ikke er å ferie. Og generelt litt mindre deltakelse på høsten. Fotball krever mange treningsdager
for en del av guttene og flere fritidstilbud finnes nå på øya. Det er bra !! Ellers var det MYE vær mange av
onsdagene.

- ”Padleåret” begynte med bowling ons. 14.jan med 25 deltakere i Hanneviga.

- Vandretur til Berdalsbu lør 21.- man.23.febr i skolens vinterferie. Turisthytta (2 stk) ligger sørøst
for Hovden. Flotte opplevelser og nye erfaringer med sol, godt føre, kraftig og kald vind for 11 ungdommer
og 5 voksne fra klubben. Mange andre vandrere og vel fulle hytter, Osmund og Anne i snøhule, skibrekk på
Andreas og Camilla HH, samt kortstokkhuset til Truls er bare gøye minner.

- Skibussen til Bortelid lør 14.mars ble avlyst. For få påmeldte passasjerer utenom oss. Tom fylte opp
privatbilen sin og fem hadde en topp dag i bakken.

- 7 FLØY-FJELL (tur 2) ons.25.mars ble også avlyst. SMS til alle som deltok høst-14. Sludd og kuling.
Vitsen er jo utsikt.

- KajakkBingo ons. 6.mai ble populært. 10 poster i Kjærskilen. Premier til alle.
- VÅTTKURS lør 9.mai med flinke instruktører Lars Verket og Ingunn Trosby. 6 intense timer. De første
med oppholdsvær, og resten med regn og ønø kuling. Litt teori og niste inne på Kringkasteren.. 13
medlemmer ( to 9.klassinger og resten voksne) har nå fått VÅTTkortet som tilsvarer Grunnkurs Hav i
kursstigen til Norges Padleforbund. Kameratredningskvelden 27.mai måtte også alle delta på.

- man 18.mai 6.trinn kajakk på timeplanen. 61 elever delt i 4 grupper. 60 min padling på hver.
Leder og nestleder var instuktører. Dette var klubbens bidrag til PADLINGENS DAG, for padleforbundet.

- ons 27.mai og ons. 2.sept Kameratredningskurs m/instruktører. Topp oppmøte begge kveldene
og kanskje noe av det viktigste vi arrangerer !!

- Kanoturen i Mandalselva lør. 30.mai ble avlyst pga. sterk vestlig kuling (og litt for få påmeldte).
Kulingen slo virkelig til denne dagen !!

- Jolleseiling stod på programmet 3.juni, men meldinger om regn og kuling gjorde det uforsvarlig. SMSer
og hjemmesida gav beskjed om alternativet: 3FLØYFJELL i Mæbøskauen. Og 14 møtte opp. Kuling
fikk vi, men sol. Det blei 5 topper; Vardafjell, Jan Markustoppen, Lauvåsen, Blåsthaugen og Refskniven.

- Drømmekveld i Otra ons. 12.aug. Et snes padlere fra øya storkoste seg med vind og strøm aktenfra
og sola forut. Denne turen fra Haus til Bystranda er alltid populær. Alle de under 20 år syns ikke det var nok
med 11 km og fikk ut den siste energien i lekeapparatene på Tangen.

- Jolleseiling ons.9.sept: Forrige gang vi skulle hatt seiling turte vi ikke pga kuling. Denne kvelden ble
det nesten vindstille. Vi rigget opp 9 joller. Martin Sørensen instruktør.

God stemning og 20 seilere. Benjamin tok med mora si i 2mannsjolle !!
- Liten deltakelse lør. 12.sept. Ektremværet Petra på vei og Leni ”glad” at ikke flere enn 3 i langløypa og
6 i den korte stilte opp på Flekkerøy Rundt. Alternative traseer måtte til. Fikk skryt for langløypa hvor vi
lurte den østlige kulingen. Fra Alsviga, inn kilen, til Biskophavn, snu der og så til Kringkasteren før retur til
Alsviga. 5,76 nautiske mil ble padlet på 1 t 58 sek av tidl. konkurransepadler Tønnes Chr. Due-Tønnessen.
Men Frode Stokkeland gav han beintøff kamp. Kortløypa t/retur Krinken. Ekteparet Andersen tok det som en
date denne tidlige morraen, og vi andre koste oss også tiltross for tøffe kast forbi Lindebøkilen.

- Flekkerøy Rundt var en del av programmet til Høyfjelldagene 12.og 13.sept. Søndagen hadde

padleklubben ansvaret for ei lita skaubingoløype rundt bygget. Veldig populært for de yngste, godt pakket
inn i regntøy.

- ons.16..sept klubbmesterskapet. Ikke rart at Petra med pøs regn skremte mange. Men da skuddet
gikk for de 9 som kom, var det faktisk blikkstille og opphold. Madde startet oss fra Døsset med nyinnkjøpt
signalhorn.. Bjarne klokket oss inn ved Tyskerbrygga. Klubbens leder hadde som mål å slå han i 10.klasse,
men er visst kommet i veteranklassen ++ i følge Funny Bunny.. Klubbmestre ble: Benedicte Johannessen,
Camilla Tørressen, Truls Kristiansen, Benjamin Andersen og Madeleine Kronberg/Vetle Reinhartsen (K2).
Grattis !!

- Fullklaff med alt; endelig Klubbtur Øya rundt og langs fre 18.-lør 19.sept:
13 padlere (inkl ei tysk og en dansk friluftsstudent) dro fredag med laber vestavind rett i fua, og
etter 7 loggførte kilometre nærme land fikk vi satt opp teltene på jordet i Sudredalen.
Fam.Kristiansen stilte hytte, do, grill mm til disposisjon og vi hadde en eventyrlig kveld utenfor
hytta. Stjerneklart, Kristiansand by night, spontan allsangtime, gøye historier, masse mat… Våknet
opp med sola syv og da kunne ikke de fleste sove mer. Frokost det fri og så padling resten av øya.
Heilt nærme land fortsatt. Det var jo poenget med turen. Stille i Mæbøfjorden og til Bestemorsmed.
Litt motvind og sjø på Stemdalsfjorden og mulighet til å gi seg. Men alle ville fortsette. Og når
innstillinga er der til å jobbe på litt blir alt en lek. Mer sang og humor og vips var vi både i
Grunnevollkilen og ”hjemme” igjen i Alsviga.
Ca 30 km er det langs øya med alle bukter, kiler og fjorder. 13 km korteste vei rundt.
Turlederne Elin og Leni er STOLTE av ungdommene våre. De smilte og lo sammenhengende ett
helt døgn. For oss voksne damer gir det masse energi.
- Dugnad ons 7.okt. Alltid godt oppmøte onsdagen etter høstferien da vi feier, rydder, vasker og sjekker
alle kajakkene. 8 grader, østakuling og regn og 18 medlemmer var glade da Pizzabakeren serverte varm
mat i skumringa. Alle takket hverandre for en fin padlesesong. Pga været droppet vi de 9 kajakkene på
utestativet. De tok Johan Jakobsen og Leni gjennomgang på noen dager seinere.

- 7 FLØY FJELL søn 18.okt: (TUR nr 2 av 4)18 turdeltakere i nydelig høstsol. Start fra Høyfjellet.
Varafjellet, Lauvåsen, Blåsthaugen, Refskniven og Stangefjell ligger alle i Mæbøskauen. Deilig pause på
Bestemorsmed. De to siste utsiktsplassene var Bratåsen og Meåssåta i Kjæreskauen. Stilig diplom til alle
etter gode 4 timer på tur.

- 7 FLØY FJELL søn 8.nov: (TUR nr 3 av 4) Frammøte Flekkerøyhallen. Fem ”fjell” i Lindebøskauen var
Fluheia, Refskniven v/Colorbanen, topp v/Kragevigtjønna, Kastensfjell og Sandvigåsen. Niste og drikke
v/Kringkasteren. Gikk på vei videre til Kvitefjell og Greivåsen. Diplomutdeling på Høyfjellet til 14 fjellfanter
denne gang.. Litt skyet dag.

- ons 16.des skautur da nissen feiga ut pga regnvær. Stort sett heile styret og noen få andre blaude
sjeler kom denne kvelden. Kollisjon med en del andre aktiviteter er vanlig før jul. Fant en nogenlunde tørr
kolle ikke langt fra Storetjønna. Bål, pinnebrød og gløgg smakte. Og pakkene nissen hadde fått levert til oss
falt smak. Fakkeltog til Belteviga.

DISTANSEPOKALEN 2015
12 medlemmer får utdelt pokalen på årsmøte 03.02.2016
Det er jentene som har padlet mest i år…
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