Årsberetning Havpadlerne Færder 2020
Styret og verv har bestått av følgende personer

Styret
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Knut Kjelsås (til 2021)
Egil Aass (til 2022)
Kristine Osvold (til 2022)
Ole Magnus Svanevik (til 2022)
Wenche Huseby (til 2021)
Heidi Grimnes (til 2022)
Kari Kensland (til 2021)

Kontrollkomite:
Marina Wang
Martha Sofie Reggestad
Varamedlem: Hilde Ahlsen
Valgkomite:
Leder:
Eivind Kamfjord
Medlem:
Ellen Reine
Medlem:
Per Øyvind Hammari
Varamedlem: Ken Henry Johnsen

Generelt:
2020 har vært et veldig spesielt år i Havpadlerne Færder, som i resten av verden.
Starten på kurs- og turåret ble, som følge av koronaen, litt trøblete. Men, det gikk seg
til etter hvert, og vi har nesten gjennomført alle kurs og turer som planlagt!
Vi har jobbet etter vedtatt strategi Og, ikke minst, vi har drevet sikkert! Uten alvorlige
hendelser! Alt i alt et år preget av fine aktiviteter.
Klubbens økonomi er svært god!
I skrivende stund, er vi i full gang med å planlegge for et fint padleår i 2021.
Styret:
Styret har hatt 10 styremøter med til sammen 99 saker. Styrets arbeid preges av stor
enhet på retningen vi går, og stort engasjement i arbeidet.
Det administrative arbeidet er i godt gjenge og klubbes drift kan betegnes som god.
Klubbens økonomi er meget god!
Dugnader:
Vi har ikke arrangert dugnader i 2020. Vedlikeholdsarbeidet er utført ad hoc ved
behov, og det har fungert greit.
Turer:
HPF gjennomførte søndagsturer i 2020 fra januar og frem til 11 mars. Fra 12 mars
ble det stopp i turene våre frem til midt i mai.
Da vi startet opp turene i mai, begynte vi å registrere alle som var med på turene for
å ha smittesporingen på plass. Dette har fungert veldig fint, og listene blir slettet etter
ca 14 dager.
HPF har ikke mottatt beskjeder om smitte på noen av turene våre, og takk til alle
deltagere for at dere er med på å sikre en trygg padling i disse tider.

Vi har hatt mange torsdagsturer, og her har det vært svært godt oppmøte, på det
meste møtte mer enn 30 padlere på torsdagstur. På grunn av det store oppmøtet på
torsdagsturene, planlegger vi med to turledere på alle torsdagsturer i 2021. Resten
av turene vil ha 1 turleder.
Vi har hatt noen søndagsturer.
HPF hadde en kjempefin klubbtur til Hitra med Knut og Eyvin som turledere. Her var
det 25 medlemmer som deltok på hele eller deler av oppholdet.
Vi hadde en overnattingstur til Ramsholmen i november hvor det ble med over 30
deltakere, og hvor noen av deltagerne kom fra Sandefjord.
Dessverre, har mange av turene som ble satt opp blitt kansellert, da de ikke lot seg
gjennomføre med de restriksjonene vi har.
Vi vil fra nå av også sette opp søndagsturer for januar og februar 2022 på årets
turplan, slik at disse er på plass før 2022.
Kurs:
Kursåret 2020 begynte litt røft. Etter lenge å ha vært i uvisse om vi i det hele tatt
kunne holde kurs, startet vi sesongen med redusert størrelse på kursene og meter’n
som det viktigste læringspunktet. Det skal sies at enkelte kursholdere og
styremedlemmer lurte på hvor padlegleden ble av i dette. Etter hvert som sesongen
skred frem fikk vi likevel erfare at padling er padling, og padling er alltid flott! Så
smilene kom på, og mange glade «vanlige folk» ble padlere etter å ha vært på
grunnkurs hos oss.
For de som har vært litt lengre i klubben var det mange som gikk videre og tok
teknikkurs og aktivitetslederkurs. Klubben er kjent for å holde gode kurs og vi
tilstreber å fortsette med å holde den gode kvaliteten i alle ledd.
I 2020 holdt vi 14 grunnkurs(175 deltakere), 3 teknikkurs(29 deltakere) og 2
aktivitetslederkurs(17 deltakere) i tillegg til flere klubbinterne kurs. Alle klubbkursene
var godt belagt og medlemmene fikk utviklet seg i brott, på langtur i eksponert
farvann og på Færder bølgehelg. Rullekursene våre klarte vi å gjennomføre akkurat
før nedstengning av svømmehallen og det er spennende å se utviklingen deltagerne
har. Det er flott å se padlegleden og veksten. Det er viktig at vi får til å videreføre kurs
som gjør at de som har gått grunnkurs og teknikkurs fortsatt har mulighet til å utvikle
seg.
Selv om året 2020 var krevende å være arrangør i, ser vi tilbake på en rikt kursår.
Samlinger:
Vi har arrangert 2 aktivitetsledersamlinger der vi har drøftet erfaringer med
gjennomførte turer og kurs, samt planlagt aktivitetene i 2021.
Sosialt:
Ut over det sosiale på kurs og turer, har 2020 vært et fattig år! Årsfesten ble avlyst,
og andre samlinger ble satt på vent. Men, vi er jo en sosial gjeng, så vi har hatt fine
samlinger «på øya». Nevnes kan overnattingsturen til Ramsholmen i november, der
mer enn 30 padlere deltok. Så mange at vi måtte ha to bål!

Medlemmer:
Klubben hadde pr. 31.12 2020, 445 medlemmer.
Vi har i dag 37 aktivitetsledere (eller høyere) i klubben. Dette er fortsatt den høyeste
andel av turledere og instruktører i Padleforbundet!
Klubben har i år 3 deltakere på videregåendekurs hav og 4 deltakere på
veilederkurset. «Hvis» alle består, vil vi ha landets største dekning av tur- og
kursledere i vår klubb!
Mulighetsstudien:
Prosessen er i «rolig» bevegelse. Vi har jevnlig kontakt med Færder kommune
angående utbyggingen. Vi har signert leieavtale for tomtearealet, men venter nå på
at kommunen skal ferdigstille arealplan for hele Fjærholmen området. Dette må vi
bare forholde oss til. Er vi veldig heldige, kan vi starte høsten 2021, men realistisk,
blir det våren 2022.
Planer videre:
Planene for 2021 er i stor grad på plass med både turer og kurs. Spesielt kan neves
at det planlegges en ukes tur til Vestlandet, nærmere bestemt Bulandet i
sommerferien og en tur på Bohuslänkysten(hvis mulig).
For å få gjennomført planene, er vi avhengige av at aktivitetslederne stiller opp og
hjelper til med avviklingen

