Julen 2021
Kjære alle medlemmer
i Havpadlerne Færder
Et nytt padleår er på
hell, og det er tiden for
tilbakeblikk, samtidig
som vi retter blikket
framover.
Padleåret startet med
forsiktig optimisme; hvor mye av våre planlagte aktiviteter kunne vi gjennomføre??
Det er med glede at vi nå kan si at vi gjennomførte nesten alt!

Padleinteressen i Norge har tatt av, og
vi har merket det.
Turene har gått over all forventning, og
flere av torsdagsturene hadde mer enn
30 deltakere! I alt har vi arrangert 38
turer (23 torsdagsturer, 5
overnattingsturer og 10 dagsturer).
Sommerturen til Bulandet samlet 25
deltakere, og vi hadde en fantastisk uke
i et eventyrlig padleeldorado.
Kursene er gjennomført etter planen, med mange fornøyde padlere som resultat! Vi
har mange kurs for medlemmene, som gir oss bedre kompetanse i padling. Nevnes
kan: Oppfriskningskurs, Navigasjonskurs, Redningskurs, Bølgehelg med trening i
bølger og brott,
Livredningskurs,
Vi takker alle våre dyktige
aktivitetsledere for at dere
har gjort det mulig å
gjennomføre alt vi har gjort!

Pr i dag, 15.desember er vi
533 medlemmer i
Havpadlerne Færder.
Vi har i dag 55 ALer+. Det
betyr at vi har flest ALer pr
medlem av alle klubbene i Norge! Vi har fått 5 nye ALer i år, 4 medlemmer har tatt
Videregående kurs hav, og 5 av medlemmene har tatt Veilederkurset slik at vi nå har
10 medlemmer som er veiledere. Det er 10% av alle veilederne i Norge.
Mange melder seg inn i vår klubb selv om de er medlemmer i andre klubber.

Nytt av året er at padleforbundet i nært samarbeid med Redningsselskapet, har
startet arbeidet med en livredningsstige i Våttkortsystemet. Vi er svært aktive i dette
arbeidet, og 4 av de første Veileder Livredning er nå i Havpadlerne!
I tillegg har vi startet utviklingen av aktiviteter for barn og unge, der vi fokuserer på
trygghet i og ved sjøen. Dette arbeidet har vi fått økonomisk støtte til, samt
samarbeider godt med Redningsselskapet og Padleforbundet.

Hva med 2022? I forgårs
kom det nye koronaregler,
som sikkert vil påvirke
virksomheten? Vi er i gang
med planleggingen, men må
hele tiden forholde oss til de
råd og pålegg vi får fra
myndighetene! Vi er i gang
med planleggingen av ny
sommertur, og interessen
ser ut til å være stor. Vi
kjører i gang med turer rett over nyttår, og allerede 1.januar er det tur. Vi planlegger
aktivitetsledersamling 15.-16.januar, der vi fastsetter kurs- og turplanene for året.
Padlesenteret på Fjærholmen; ja her skjer det ikke mye! Vi venter fremdeles på
avklaringer fra Færder kommune som skal gjøre ferdig reguleringsplan for
Fjærholmenområdet. Men, vi har ikke dårlig tid! Sjøen ligger der klar, så vi får gjort
det vi er til for
La 2022 bli et nytt godt padleår! Bruk mulighetene som byr seg til å drive med den
fineste og mest helsebringende aktiviteten som vi er så glade i!
Vi gleder oss til å møte dere masse i 2022, og ønsker dere en riktig god jul og et godt
nytt padleår!
Padlehilsen fra styret
Kristine, Heidi, Heidi, Marina, Egil, Ole Magnus og Knut

