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1 STYRETS AKTIVITET 
Det har vært gjennomført 10 styremøter, samt diverse planleggingsmøter knyttet til ulike 
arrangementer. Styret har i 2018 videreført å støtte tiltak som gir økt aktivitet og trivsel for nye og 
eksisterende medlemmer.  

Da tidligere regnskapsfører sluttet, valgte vi å bytte til Saga Regnskap. Vi har nå regnskap/bilag i «skyen». 
Det har også blitt jobbet med ny hjemmeside som er klar til å lanseres våren 2019. Den hjemmesiden 
skal også håndtere kravene til medlemsregister. 
 
Styret har notert en jevn strøm av henvendelser fra nye og eksisterende medlemmer som ønsker plass til 
kajakk. Enkelte velger å avvente innmelding til de evt. kan få plass til egen kajakk. 

Styret hadde i november møte med fra representanter fra Norges Padleforbund. NPF besøkte i 2018 
flere klubber for å informere om pågående arbeid og høre om aktivitet i de ulike klubbene. NPF ga råd 
om å lage en strategiplan, da andre klubber har hatt gode erfaringer med det. Styret har valgt å avvente 
arbeid omkring dette til avgjørelse omkring eventuelt nytt klubbhus er fattet. 

 

2 ØKONOMI 
Klubben har gjennom 2018 hatt et stabilt medlemstall på over 130 medlemmer. Inntekt herfra er således 
uendret. Det er per utgangen av 2018 ingen ledige plasser i båthuset, så inntekten fra båtleie er også her 
uendret. De fleste betaler kontingent/avgift uten purring. Klubben mottok i 2018 over 11 000 kroner i 



Grasrotandel, en økning på over 40% fra året før. Andre inntektskilder har vært uendret eller som 
forventet. For mer detaljer omkring økonomi vises det til Regnskap for 2018. 

3 NYTT KLUBBHUS 
Styret har jobbet videre basert på den info som ble gitt på forrige årsmøte. Styret erfarte gjennom 2018 
at det var mer tidkrevende å få tilsagn om nok midler fra ulike stiftelser. I desember 2018 ble det på 
ekstraordinært årsmøte orientert om status for nytt klubbhus. Klubben hadde da mottatt gaver og 
tilsagn for ca. 1,4 MNOK fordelt på ulike stiftelser. Styret mente at klubben nå var nær å ha den 
nødvendige rammen på plass for å vurdere vedtak om bygging. Styret fikk i møtet en fullmakt til å starte 
forhandlinger og inngå avtaler i den forbindelse. Styret har etter dette møtet jobbet videre for å få 
bekreftet priser og vil anbefale neste styre om å fortsette arbeidet. Klubben har fått igangsettelse til å 
starte opp, fra kommunen. Det kan forventes et nytt ekstraordinært årsmøte våren 2019. 

4 TRENING OG KONKURRANSER 
Innsatsen som startet i 2016 med å rekruttere yngre har gitt gode resultater i form av en aktiv 
juniorgruppe. Juniorgruppa består nå av en fast stamme som har padlet 1-2 år, og det kommer hvert år 
til nye. TKK deltok i år med 10 juniorpadlere og 3 ledere på Påskesamlingen i Flekkefjord. Ole Magnus 
Fevang og Per Martin Fevang har vært ansvarlige for treningen, sammen Tor-Sverre Lien Jensen. 
Treningene ute har blitt videreført med styrketrening med medisinball på Træleborg Barneskole og 
kondisjon og styrketrening på Klubbhuset. Etter hvert som antall juniorer har økt har flere foreldre 
engasjert seg med følgebåtkjøring og vært med på stevner.  

9 juniorpadlere har deltatt på 5 av 6 NC-stevner. Totalt samlet de 502 poeng i NC. Det ga en 9. plass 
totalt, som er klar fremgang fra 14. plass året før. Som følge av god og økende innsats i juniorgruppa 
vil Lindboe-åra og Tønsberg Idrettsutvalgs pokal bli utdelt på årsmøtet. For første gang på flere år 
hadde TKK seniorer med på NC. Klubbens trenere, samt Harald Stensholt stilte i K4 i lagbåt-NM. 

På mandager har det også vært tilbudt styrketrening med medisinball for alle seniorer som ønsker det. 
Oppmøte har vært på mellom 4 til 8 personer. 

Det har vært 12 unike deltakere på årets 21 tirsdagsrace. Noen har deltatt på nesten hver tirsdag, mens 
andre har bare møtte noen få ganger. I snitt har det vært 5 personer hver tirsdag. Disse tirsdagsracene er 
en god arena for de som ønsker å trene sammen med andre. Innendørs trening for seniorer på dagtid i 
vinterhalvåret har vært på mandag og torsdag; mellom 2 og 7 personer har møtt hver gang. 

Ellers noterer styret at klubbens treningsrom benyttes flittig og jevnt, og til nesten alle døgnets tider. De 
3 padlemaskinene er i stadig bruk, det samme er ergometersykkel og løpemølle. 

Distanseboka blir fylt ut av noen, men vi antar at det er mange av klubbens medlemmer som ikke fyller 
inn distanse padlet. Distanseboka gir en god pekepinn på aktivitetsnivået i klubben og styret vil 
oppfordre til at flere noterer. Andre klubber har digitalisert føring av padlet distanse. Foreløpig har ikke 
styret sett at det som enkelt gjennomførbart for TKK. 

Klubben har også seniorpadlere som deltar i forskjellige konkurranser, både i Norge og i utlandet. Det har 
ikke vært mulig å gjøre en total oppsummering av denne deltakelsen, da informasjon om hvem som 
deltar hvor i varierende grad blir sendt til styret. 

 



5 ARRANGEMENTER 
Det vært arrangert 3 stk Introkurs med totalt 31 deltakere. Kursholder har vært Ole Magnus Fevang. 
Flere av de som har deltatt har også meldt seg inn i klubben. Som en fortsettelse av Introkurset ble det 
arrangert Turpadling på onsdager for de som ønsket turpadling. Bjørn Harald Stensholt har vært aktiv 
koordinator og invitert inn til turer. Styret har merket seg at dette har vært populært og ønsker å støtte 
slike initiativ.  

Nøtterøy rundt ble avviklet for 78. gang med 73 padlere fordelt på 66 båter. Ny tidsrekord ble satt av 
Joakim Lindberg (Sverige) i en Surfski. Vi noterte mange fornøyde deltakere, og for første gang deltok det 
flere Surfskis enn tradisjonelle K1-racere. Det deltar færre rene tur- og havkajakker enn tidligere år og 
det er et potensiale for flere deltakere blant denne gruppen padlere. På selve løpsdagen var det flere 
som bidro til gjennomføringen av løpet, enn året før. Styret ser allikevel at det er ønskelig med flere som 
kan bidra forut for arrangementet. De siste 2 årene har mye forberedende arbeid blitt gjort av personer i 
styret. Dersom klubben skal opprettholde Nøtterøy rundt som et arrangement må flere bidra.  

Styret ønsker derfor flere medarrangører som kan ta på seg spesifikke oppgaver som f.eks. organisering 
av følgebåter, kiosk/drikke og stevnesekretariat. 

Neglespretten ble avholdt på våren med 5 juniorer og 5 seniorer fra TKK. Klubbmesterskap ble avviklet i 
september. Klubbmestere ble Anders Kristiansen i Senior herrer, Elsa Marie Stensholt i J14, Oskar Staff-
Iversen Eikeland i G14, Julie Tellevik i J12 og Jakob Lien Jensen i G12. Også for disse arrangementene 
hadde det vært ønskelig at flere kunne bidra til praktisk gjennomføring.  

Styret ble forespurt om å arrangere NM i Surfski av Norges Padleforbund. Løpet ble arrangert i 
september med 22 padlere. Igjen var responsen på løpet god, med fornøyde padlere. Det er økt fokus på 
Surfski og styret håper at det kan etableres en egen gruppe for de som ønsker å padle Surfski. 

 

Oppsummert så ser styret at det for 2018 er god aktivitet i på ulike nivåer i klubben. Hadde det vært 
mulig å tilby flere båtplasser er vi sikre på at det ville vært mer aktivitet i klubben.  

 

Styret 
Tønsberg Kajakk Klubb, 19. februar 2019 
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