Sommerhilsen til Havpadlerne Færder
Kjære padlevenner!
En ny sommer er i gang og vi padler og koser oss masse!
Havpadlerne Færder er i god utvikling, vi har i dag mer enn 500 medlemmer, og nye
kommer til hele tiden.
Aktivitetsnivået i år er vesentlig redusert i forhold til i fjor; det er markant nedgang i
deltakere på våre kurs. Men vi holder kurs for færre, og drøfter hva vi gjør videre. I
samtale med andre kursholdere, får vi høre at det er nedgang hos alle.
Vi tror fortsatt at vi er den klubben i Norges Padleforbund som har størst aktivitet
Dette får vi til fordi vi har mer enn 50 kvalifiserte tur- og kursledere i klubben.
Mange planlegger korte og lengere padleturer i sommer; og vi ønsker dere fine
opplevelser både i vårt nærområde, i resten av Norge og i utlandet! Padle trygt! Hus
at; i Nord Norge er temperaturen i vannet mye lavere enn i vårt område. Da kan det
være lurt med tørrdrakt, selv om sola steiker
Klubbens sommertur har 25 påmeldte, som 2.-9.juli, drar til Sula, Norges vestligste
kommune.
Vi oppfordrer alle til å dele sine padleopplevelser på FB og Insta, så vi kan få mange
innspill og erfaringer med nye turmål.
Turene
Vi gjennomfører torsdagsturer og søndagsturer etter planen. Svært viktig at dere mer
erfarne deltakerne fortsetter å ta imot nye padlere på den måten vi er kjent for, slik at
alle opplever seg ivaretatt.
Vi ser at mange av medlemmene inviterer til turer på privat basis. Det er supert!
Kursene
Grunnkursene våre har ikke vært fullbooket fram til nå! Vi regner med at det skyldes
at Norge i år er på vei til andre ferieformer etter Coronaen. Vi står på, og skal fortsatt
være en meget god kursarrangør, selv om omfanget må reduseres. Gode
kursholdere er viktig, og vi vil fortsette med å videreutvikle dem med interne
samlinger, der fokuset er «enda bedre kurs».
Til å markedsføre kursene våre, trenger vi hjelp av medlemmene. Det er fint om dere
deler kunngjøringene av våre kurs på FB, så det når ut til alle som ønsker å lære
padling.
Kurs er gøy! Trenger du påfyll innen padleteknikk, så delta på teknikktrening første
torsdag i måneden!
Corona
I dag er det ikke mange som snakker om corona som noe som hemmer oss i den
daglige virke. Det meste går som før pandemien, og takk for det!
Byggingen på Fjærholmen
Ikke mye bevegelse her. Vi venter fremdeles på kommunens arealplan for
Fjærholmen(er sagt at den skal være klar i år Ja, vi skulle vel hatt nye lokaler
nå
Nytt er det dog, at vi er kontaktet av Foynland Vel, som ønsker å samarbeide

med oss i utbyggingen. De trenger et velhus, og vi er innstilt på å bygge sammen
med dem! På den måten kan vi dele byggekostnadene og driftsansvaret for bygget.
Høstens aktiviteter
Planene er lagt, og vi viderefører de planene som er beskrevet i kurs- og turplanene.
Så får vi se om vi kan legge inn flere aktiviteter etter hvert. Vi oppfordrer dere også til
å delta på arrangementer i andre klubber og på andre steder.
Vi har igjen inngått avtale om å leie bassenget på Eik fra oktober til mars
Det er å håpe, at vi kan få til en høstfest, der vi kan samles og ha det gøy i litt tørrere
omgivelser

Vi ønsker dere en fantastisk sommer med mange fine
opplevelser i kajakken.
Padle sikkert!
Hilsen styret i HPF

