Årsberetning for Fana Kajakklubb
2018

Fana Kajakklubb
Fanahammeren 28
5244 Fana

Fana Kajakklubb er medlem av Norges padleforbund og tilbyr fritidsaktiviteter og trening for kajakk,
flattvann og havkajakk i alle aldersgrupper og på alle nivåer.
Klubbens hovedfokus og statuttfestet hovedmål for organisasjonen er barn og ungdomsarbeid.
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1.

Styrets sammensetning i perioden
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Foreldrerepresentant
Aktives representant
Varamedlem

Asbjørn Berland
Espen Kalland
Anna Olsson
Janne Fadnes
Ricky Falk
Hans Steinar Salbu
Frode Lægreid
Lars Christer Salbu Hennemann
Jan Erik Johannessen

Revisorer
Valgkomité
Husstyre

Bjarte Fagerås og Trond Lægreid
Morten Ivarsen, Øyvind Trætteberg
Ricky Falk, Frode Lægreid, Asbjørn Berland

Styret har i perioden avholdt 10 styremøter.

2.

Trening og sportslige resultater
Også i år har trenerrollene i Fana Kajakklubb vært fordelt over flere trenere.
Morten og Anna har fulgt den eldste gruppen med treningsprogram og coaching.
Klubben har fortsatt en god gruppe med 12-17 åringer som viser stor treningsvilje og
fin fremgang. Denne gruppen har trent jevnt og godt hele året. Etter sommeren hadde
vi noen endringer i hvem som trener de ulike gruppene, men dette har trenergruppen
løst innbyrdes. Andreas og Espen har takket for denne gang, mens Jens har gjort
come-back. Henrik hjalp også til mot slutten av sesongen. Marit, Silja og Erlend har
vært trenere for kajakkskolegruppen fra 10-12 år.
Et svært positivt innslag i treningen har vært svømming i AdO-arena. På torsdager har
utøvere fra alle treningsgrupper hatt svømmetrening med instruktør. Takk til Jan Erik
Johannesen og AdO-arena for et flott tiltak.
Det har også vært en egen treningsgruppe for voksne flattvannspadlere. I
sommermånedene var det 4-7 på ukentlig trening på fjorden. Totalt 13 «gamle helter»
var innom for å børste støv av padleåren. Vi håper å få til noe tilsvarende neste år.
I vintersesongen har de yngste hatt ukentlig trening i gymsalen på Kirkevoll.

2.1

Stevner og samlinger
Totalt 20 utøvere fra Fana KK har deltatt på Norges Cup i 2018. Av 16 klubber ble vi
nr. 6 med 2293 poeng, opp 2. plasser fra 2017, der klubben ble nr 8 med 1571 poeng.
Av individuelle sammenlagtvinnere, så hadde Fana Amanda Haugland i P12, og Lars
Ivarsen i G14. Spesielt i G14 hadde klubben en stor bredde med hele 6 deltagere, og
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Fana var den desidert beste klubben med nesten dobbelt så mange poeng som nest
beste klubb i G14. Også på seniorsiden er klubben bra representert, men
NC individuelt prioritertes ikke like mye i den klassen. Klubben bør fortsatt jobbe med
å få en større bredde, spesielt på jentesiden, men også på guttesiden. I G12 hadde vi
bare 1 deltager i 2018, og det er litt tynt med tanke på fremtiden.
Daniel Salbu, Magnus Ivarsen og Harald Ivarsen var tatt ut til å representere Norge i
internasjonale konkurranser på senior-nivå. Den sterkeste prestasjonen sto Daniel
Salbu for med 6. plass i K-2 på maraton-VM.

2.2

Treningsstevner
Vi har i 2018 hatt 12 treningsstevner inklusive klubbmesterskapet. Vi har kjørt en del
av dem på Stendavatn grunnet dårlige forhold på fjorden. I år ble klubbmesterskapet
også avviklet på Stendavatn grunnet dårlige forhold på fjorden. Det gikk av stabelen
onsdag 26.September.
Deltagelsen på treningsstevnene har vært som de siste årene, mellom 4 og 8 som har
møtt. Det er en fin gjeng i gutter 14 år som virkelig kan matche hverandre på trening.
Klubben har to aktive jentepadlere som har deltatt på de fleste treningsstevnene. I år
var det ingen som var med på alle treningsstevnene. På klubbmesterskapet var det 11
padlere som deltok. Det er den dårligste deltagelsen på mange år. Vi får håpe det
endrer seg til neste år.

3.

Kajakkskole
Kajakkskolen 2018 startet mandag 7.mai og ble gjennomført mandager og torsdager
frem til 13. september. I sommerferien ble den avholdt en dag i uken og ellers ble de
oppfordret til å padle på egenhånd, med følge av voksne.
Det var stor pågang til kajakkskolen i år, 17 stykker fikk plass og vi måtte dessverre
skuffe noen interesserte. Kajakkskolen ble avholdt i kajakklubben, på Fanafjorden.
Det har vært en fin gjeng på årets kajakkskole og det var endel jenter som begynte.
Dessverre opplevde vi i år, som tidligere år, at endel faller fra underveis. Det har vært
god hjelp fra foreldre med bæring av kajakker og kjøring av følgebåt.
Kajakkskole har vært ledet av Erlend Berland, Silja Fagerås Hope og Marit Revheim.

4.

Havgruppen
Havgruppen i Fana Kajakklubb har holdt et jevnt aktivitetsnivå gjennom hele året.
Gruppen har 2 faste dager med arrangert tur for medlemmer.
-Tirsdagspadlere i perioden mars/april og frem til slutten av oktober oppmøte 17:30 og
klar i kajakk på sjøen kl. 18:00. på tirsdager.
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Tirsdags padlere er en turgruppe for voksne og vi padler hver tirsdag fra kajakklubben.
Kort tur: 7- 10 km i rolig tempo. Passer for de med mindre erfaring.
kl. 18.00, fremmøte kl. 17.30, starter litt tidligere på høsten p.g.a. mørke.
Sesongstart 2018 var 10. april.
«Ref Marit»
«Tirsdagspadlere» har hatt utrolig mange flotte tirsdager i 2018 og den flotteste
sommeren "i manns minne", siste offisielle tur var 16. oktober. Vi padler som oftest
rundt Hjellestad så sant været tillater det og man har tid, men Fanafjorden er vakker og
andre løyper/turer har det også blitt. Det har vært bra oppslutning med en hard kjerne
på 5-6 stk. Informasjonen under er lagt ut på klubbens facebookside og
tirsdagspadlernes egen facebookside
-Onsdagspadlere padler hele året, med oppmøte og klar i kajakk på sjøen til kl. 18:00
på onsdager. Turen går som oftest rundt Bukken og retur via Hjellestad og
Grimseidpollen eller retur inn Fanafjorden. Alt etter vær og vind.
Denne gruppen har hatt en noe mindre aktivitet i året som gikk, men med en fast
stamme som har møtt opp fast hele året. Det har ikke vært foretatt noen «felles tur» for
denne gruppe i 2018.
Info angående tirsdags og onsdags padling/ havkajakk:
Alle som deltar padling tirsdag og onsdag må være medlem i Fana Kajakklubb og ha
tatt vått-kort.
Det er begrenset med kajakker til utlån og her gjelder «førstemann til mølla». Alt
utstyr til Fana Kajakklubb er tydelig merket, - annet utstyr er privat og skal ikke
lånes!
Viktig å ta med ekstra tøy-skifte og lykt. Alle som låner kajakk fra klubben må
registrere dette i klubbens loggbok og kvittere når tilbakelevert.
Havgruppen har frem til nå hatt begrenset mulig lagringsplass for kajakker og dette har
gitt en begrensning for å rekruttere nye medlemmer til havgruppen. Klubben har nå
fått oppført ny båthall med god lagringsplass for flere nye havkajakker og det
forventes at denne gruppen nå vil øke i antall.

5.

Arrangementer og sosiale aktiviteter
Hjellestad rundt ble arrangert 26. august. Det var godt oppmøte og flere deltagere i alle
klasser fra flere lokale klubber i Bergens området. Stevnet var vellykket og alle gav
uttrykk for å ha
Mandagen 14. november var det klubbkveld i Skytterhuset med utdeling av premier
fra klubbmesterskap, sliterpokaler, samt gavekort til klubbes trenere.
Årets siste arrangement var grøtkveld og juleavslutning i klubbhuset.
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6.

Dugnad og økonomi
Dugnad
Det har ikke blitt satt opp så mange store dugnader som er annonsert på Facebook og
på mail, da vi har erfart at det er den samme lille gruppen med foreldre som stiller opp
hver gang. Da har denne gruppen heller avtalt dugnader underveis. Det har blitt kjørt
følgebåter i all slags vær, lagledere på reiser, det har blitt bakt til arrangementer, og
klubben har blitt vasket. Det har blitt utført reparasjoner på både hus, kajakker og
oppgradering av følgebåter. Kaien måtte reddes i en storm også. Det nye av året er
utbygging av ny båthall. Her har det gått en del timer i forarbeid både i
søknadsprosessen og ved riving av eksisterende gammelt nøst.
I et forsøk på å involvere resten av medlemmene i dugnadsarbeidet, så ble det forsøkt
å innføre en dugnadsplikt i år. Da kunne man enten betale en avgift i året, og slippe
dugnadsarbeid, eller utføre 10 timer dugnad i løpet av året. Det viste seg at dette ble
vanskelig å gjennomføre, så klubben droppet avgiften og oppfordret heller
medlemmene til å sende en melding om hva de evt. kunne utføre av dugnadsarbeid. Vi
fikk mange svar, og håper med dette at flere kan hjelpe til. Spesielt gjelder dette ved
jevnlig vask av bygget og store oppgaver som maling utvendig.
Økonomi
Klubben har tatt opp et lån på kr. 600 000 ved utbygging av nytt båthus. Samlet utgift
til båthus er foreløpig kr. 679 898,-. På sikt vil lånet betales ned ved økt inntekt i leie
av båtplasser og nye medlemmer.
Det reelle underskuddet er i år kr. 67 832,-. Når vi ser at vi har fakturaer på kr. 60
187,- som skulle vært betalt året før, så blir underskuddet litt mindre. Vi fikk innbetalt
kr. 40 000,- fra Bergen kommune i TI midler som skulle vært innbetalt året før. En
stor del av underskuddet forklares ved at vi er seine med å sende ut fakturaer. En tur til
Voss på kr. 24 000,-, rodrakter på kr. 17 000,-, egeandeler til sommerleiren og noen
hoodgensere er det ikke sendt ut fakturaer for enda. Det ble kjøpt fergekort til kr. 13
600 som vi får igjen penger for i år, da kortene ikke lenger er gyldige. Vi venter på
forsikringsoppgjør for en vannskade. Så alt i alt så har klubben god økonomi. Vi må
bli flinkere med å sende ut fakturaer enten i forkant av utlegg eller umiddelbart etter.
Regnskapet er også i år revidert av Bjarte Fagerås.
Vi er så heldig å ha fått en sponsoransvarlig i Geir Svanberg. Han har allerede gjort en
god jobb med å skaffe flotte premier, nytt brannvarslingssystem og nye drakter med
mer.

7.

Klubbens eiendom og rekvisita
Etter en lang søknadsprosses ble det i 2018 bygget nytt båthus.
Nye vinduer til klubbhuset er kjøpt inn og vil bli byttet i nær fremtid.
Klubbens velbrukte kajakk-henger fikk seg en real makeover og er klar for 20 år til i
klubbens tjeneste.
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Den eldre følgebåten ble solgt og det ble kjøpt inn en nyere selvlensende båt.
Klubb kajakker, treningsapparater og padlemaskiner har regelmessig blitt vedlikeholdt
gjennom året.

8.

Medlemstall
Totalt antall medlemmer ved utgangen av 2018 var 172, 3 færre enn i 2017. Alle
tallene som er rapportert til Norges Idrettsforbund siste år er gjengitt i tabell 1
nedenfor. Vi rapporterer totalt antall medlemmer, samt aktive medlemmer innenfor
flattvann, havpadling og paracanoe. Tabell 2 viser tallene fra 2018 fordelt på ulike
aldersgrupper.
Alle tall er hentet fra Medlemsnett.

Tabell 1 – Medlemstall i 2008-2018.
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Alle
medlemmer

172

175

222

208

Flattvann

69

80

109

80

Kvinner

23

31

36

Menn

46

49

Havpadling

79

Kvinner
Menn

230

210

217

179

208

174

79

81

87

65

77

57

14

15

18

26

17

21

15

73

66

64

63

61

48

56

42

76

93

91

90

83

86

65

86

78

42

37

43

45

41

38

39

28

33

30

37

39

50

46

49

45

47

37

53

48

Tabell 2 – Medlemstall i 2018 fordelt på aldersgrupper og kjønn.
2018

Kvinner

Menn

Alderstrinn

05

0612

1319

2025

26+

05

Medlemmer

2

8

7

4

52

1

8

2

2

0

0

1

2

Total

06-12

1319

2025

26+

1

10

18

12

58

172

10

0

7

15

6

18

69

39

0

0

1

2

34

79

Flattvann
Havpadling

9.

Veien videre
2018 var er bra år sportslig sett. I seniorklassen viser vi at vi fortsatt har padlere som
presterer både nasjonalt og internasjonalt. Vi hadde også en solid gjeng i gutteklassen,
der Fana var den dominerende klubben. Dette lover godt for fremtiden. Men der er
fortsatt en jobb å gjøre for å få opp en enda større bredde i de aldersbestemte klassene,
og spesielt på jentesiden, der vi kun har noen få jenter som trener.
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Opplegget med svømming i AdO-arena er noe som virkelig bør videreføres. Et veldig
bra treningstiltak som samler utøvere på tvers av treningsgruppene.
Hva kan vi gjøre for å få beholde padlere som starter på kajakkskolen? Et langsiktig
mål bør være at klubben får opp en stab med dyktige trenere. Det kan ligge mye gode
trenerkrefter i engasjerte foreldre. Vi ser fra andre klubber man ikke trenger å ha
padlebakgrunn for å bli dyktige ledere. Det viktigste er å ha et engasjement som skaper
idrettsglede og et sterkt ønske om å være en del av Fana Kajakklubb.
Selv om klubben har relativt god økonomi må vi ta noen grep for å ikke gå i
underskudd enda ett år. Utbygging av båthallen gjør at det er potensiale for økt
medlemsmasse, og dermed økt medlemsinntekter. Her må vi aktivt gå inn for å
markedsføre klubben, f.eks. gjennom å tilby flere introkurs i løpet av 2019. Vi håper
også at det skal være mulig å få inn mer sponsorbidrag. Kanskje ikke i penger men i
form av f.eks. premier til egne arrangement, klubbdrakter osv. Kreative idéer fra
medlemmene er velkomne!
Det er i år 25 år siden Kajakklubben flyttet inn i nye lokaler. Klubbens aktivitet har
økt i løpet av disse årene, noe to utbygninger vitner om. Det er svært viktig at
klubbens medlemmer tar ansvar for klubbhuset. Huset krever «tender, love and care»,
og det må alle brukerne ta ansvar for, ikke bare foreldre til ivrigste utøverne.
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