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Viktige saker i 2021 
I 2021 ble klubbhuset endelig tatt i bruk. Det har vært en lang prosess å få det klart, og fremdeles 
gjenstår en del arbeid før alt er på plass. Bjørn og Marko tok hovedansvaret for å innrede kjelleren, 
og har gjort en kjempejobb sammen med Andreas Olsen Eide som stod for sveising av stativene. Takk 
også til dere som har deltatt på dugnad i kjelleren. 
 
Kjøkkenet ble ferdigstilt i november. Harald Undheim og Ingvar Didrik Haukland stod for det meste av 
dette arbeidet, og vi er veldig takknemlige for jobben som er gjort der. Det er kjøpt inn bord, og vi 
har fått stoler fra Stavanger kajakklubb. 
 
Uteområdet er ennå ikke ferdig, men en god del har blitt gjort. Først fikk vi på våren laget en vei til 
garasjene i klubbhuset. Trær måtte felles og det ble også laget en støttemur. På høsten satte vi i gang 
med å utbedre uteområdet rundt huset. Det ble planert, og en ny støttemur og platting ble laget på 
vestsiden av huset. Tanken er at det skal asfalteres rundt huset når massene har fått satt seg. 
Sparebankstiftelsen Jæren-Klepp har sponset dette arbeidet med 100 000 kroner. Dette arbeidet har 
ikke blitt utført på dugnad, og har kostet oss 139 250 så langt. 
 
Klubben har gått til innkjøp av totalt fem nye havkajakker. De to siste kommer over nyttår i 2022. 
Folkepulsen har støttet oss med midler til å kjøpe inn tre nye brede sit-on-top-kajakker. Disse er kjøpt 
spesielt med tanke på dem som har fysiske utfordringer. Vi ønsker å være en klubb som gir mulighet 
til at flest mulig kan få komme seg på vannet. 
 
Det var planlagt åpningsfest av klubbhuset i juni, men den ble utsatt til 02.09.21. Vi var 49 personer 
til stede. Det ble holdt taler, vi grillet, hadde omvisning på huset, og de som ville fikk prøve kajakk. 
 
Containeren ble solgt i 2021. Den står fremdeles på Gunnarsberget, men den er ikke klubben sitt 
ansvar lenger. Første forsøk på å flytte den var mislykket. 
 
Magne Håland har sagt ja til å hjelpe med håndtering av avfall for klubben. Det setter vi veldig pris 
på! 
 
Bente Egeland og Bjørn Hodne har tatt aktivitetslederkurset i 2021. Vi er veldig glade for å ha fått 
flere som er kvalifiserte til å lede turer. 
 
Styret hadde åtte styremøter i 2021. Før 2020 lå vi på fire møter i året, men bygging og klargjøring av 
klubbhuset har gitt styret mer arbeid. 
 
 



Medlemsutvikling 
 
Antall medlemmer 
2010 93  
2011 113 
2012 115 
2013 118 
2014 129 
2015 138 
2016 151 
2017 197 (i dette 
tallet er det en del ikke-
betalende medlemmer) 
2018 165 
2019 178 
2020 192 betalende 
2021 221 
 
 
 
Aktiviteter i 2021 
Som i 2020 klarte vi å gjennomføre de fleste aktivitetene våre til tross for at koronaepidemien ikke 
var over. 
 
Bassengtreninger utgikk på grunn av korona. 
 
Det var noe mindre deltakelse på aktivitetene våre aktivitet i klubben sammenliknet med 2020 og 
2019, spesielt på mandagspadlingene. Rekorden vår er på 264 oppmøter på mandagene. I 2021 
hadde vi 138. Det er en stabil kjerne som møter på mandagene, og all padlingen har gjort dem til en 
erfaren gjeng! (Tallene er ikke helt nøyaktige. De er basert på påmeldingene på Facebook).  
 
På torsdagene har oppmøtet vært bra. Vi hadde 143, og det er nesten like mye som toppåret i 2020 
hvor vi hadde 161. Været har nok påvirket noe tallene noe, sammen med koronasituasjonen. Vi fikk 
ikke gjennomført mørketuren som var planlagt. Det var få stille og rolige dager med klar himmel på 
høsten. 
 
Sommerturen gikk til Tysnes i år. Det var fire deltakere med på den. 
 
I 2021 hadde slo vi rekord i hvor mange kurs vi gjennomførte. Vi hadde fire grunnkurs og ett 
teknikkurs. 
 
 
Økonomi 
Kontoer 31.12. 
Brukskonto 491 656 
Klubbhuskonto 146 089 
Gjeld -1.327.424 
 
Klubben har solid økonomi. Det har kostet å bygge klubbhus og å innrede det. Vi har nok tatt det 
største utgiftene nå. 
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Styret ønsker å prioritere innkjøp av en til surf-ski og bekledning til kursdeltakere i 2022. 
Bryggeanlegg står også på ønskelisten, men vi vet ikke sikkert når dette kommer. 
 
 
Oppsummering 
Vi har nå gått gjennom to spesielle år med bygging og klargjøring av klubbhus. Det kan feires at vi er 
kommet så langt. Nå kan vi se fram til drift av klubben med klubbhus på plass. 
 
Takk for deltakelse i klubben i 2021, og takk for hjelp med å få klargjort klubbhuset! Som klubb skal vi 
dele padleglede, naturopplevelser, felleskap og mosjon, og dette vil vi tro vil gjøre 2022 til et bedre år 
for mange. 


