
Referat fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 27.05.2019
Sted: IFE, Os Allé 5
Referent: Brit-Kari Bjørlo 
Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sixten Petersson, Tom Rune Elnes Karlsen

Brit-Kari Bjørlo, Sarita Degnes, Elisabeth Høy
Forfall: Elisabeth Arneberg 

Gjenstående aksjoner fra forrige møte: 
Henvendelsen fra Røde Kors: Styret har vært i kontakt med Røde Kors og venter nå på ny 
tilbakemelding fra dem.
Tistedal skole: Tor Håkon Norderhaug har fått flere tilbud på utstyr og ønsker at styret skal gjøre en 
vurdering av disse.
Kontingent: Ikke sendt ut enda.
Halden Idrettsråd – gjenstår å ta kontakt angående økonomisk tilskudd. 
Fullførte aksjoner er haket av i Google Keep.

Innkommet post:
Mail fra Hafslund: 
Påleggene etter eltilsynet er utbedret innen fristen og vi har mottatt dokumentasjon fra Hafslund på 
at anlegget nå er godkjent.
Styret videresender dokumentasjonen til Kanalselskapet som eier av bygget.
Mail fra Sparebankstiftelsen: 
Ønsker søknader frist 1. september, retter seg stort sett til gruppen 0-25 år.
Styret fant at det evt. kan være aktuelt å søke på tilskudd til familiepadlehelg, samt innkjøp av 
packraft.
Det er utfordrende å finne noen som kan ta ansvar for familieaktiviteter. Et alternativ er å invitere 
de som har familiemedlemskap med barn til et møte for å se om man kan finne noen som ønsker å 
bidra til barne- ungdomsaktiviteter. Det må gjøres klart at det forplikter om man sier ja.
Mail fra Østfold fylkeskommune: 
Fylkeskommunen ønsker å styrke verdiskapningen i og langs Haldenvassdraget.
Søknadsfrist: 24. august.
Foreslår at vi søker støtte til Kanalturen. 
Ny ansvarlig for politiattest.
Vedtak: Brit-Kari påtar seg dette ansvaret.
Sjekk om politiattester går ut på dato, hvordan dokumentasjon skal oppbevares, og regelverk 
ellers.

HMS-plan
Styret velger å ta utgangspunkt i Drøbak sin, men legge til et punkt om elvepadling (Kongsberg PK 
har god dokumentasjon på elvepadling, vi kan ta utgangspunkt i denne).
Styret leser igjennom og kommenter.

Aktiviteter:
Jubileumstur:
Mange steder begynner alt å bli fullbooket.
Styret var enige om at jubileumsturen legges til et sted som det er mulig å kjøre til med bil, og der 
det er mulig med både enkel og mer krevende padling. 
Flere alternativer ble vurdert, og vi valgte å sjekke ut muligheten for å dra til Resö først.
Dersom dette ikke er mulig, kan vi sjekke ut disse alternativene: Ramsvik Övergård på 
Ramsviklandet, Hamburgö eller Havstenssund.
Det må legges ut informasjon om jubileumsturen før sommerferien.



Turorientering med kajakk:
Foreslag om at klubben skulle lage en form for turorientering med kajakk for å spore til økt aktivitet 
for eksempel slik Vesterålen PK gjør med 10 på skjæret. 
Styret ønsker ikke at det settes ut postkasser e.l. for dokumentasjon av besøk på post. Man kan 
f.eks. dokumentere at man har vært på en post ved å ta en «selfie» e.l. som publiseres eller 
sendes klubben.
Håpet er at dette kan gi et økt samhold i klubben, ved at folk ser at de har vært på de samme 
stedene, samtidig som man får tips om fine mål for padleturer.
Vi begynner forsiktig i år med å lage 10 enkle poster + noen vanskelige. Vurdere premiering.
Livredningskurs for aktivitetsledere/turledere:
Det er på tide å oppdatere livredningskurset.
Forrige gang holdt Harald Oseland på HIOF kurset.
Innkjøp av Packraft:
HPK har fått tilbud fra Packrafting Sales

Kanalturen 2019 Evaluering
Fått mange positive tilbakemeldinger, men flere synes det blir for stor spredning i gruppa. 
Kan vurdere flere felles stopper og evt. legge inn en aktivitet – gitarspilling eller annen hygge 
underveis, men kan være utfordrende fordi det er stor forskjell i padlehastighet. Krever at 
aktiviteten holder på en stund. På Løvøya kunnet man grillet pølser eller lignende, men erfaringen 
er også at deltagerne hygger seg og blir kjent under pausene.
Stor spredning i gruppen kan gjøre at sikkerhetsbåten ikke har kontroll på de som ligger først.
Litt ufornuftig padling – de fleste padlet midt på sjøen.
Viktig at klubbens medlemmer gjøres oppmerksom på at de tar ansvar for de som padler alene.
Legge ut info om hvor lang tid det tar mellom hver post/stopp ved forskjellig padlehastighet.
Bussen kan starte 11:30 fra Strømsfoss i stedet for 11:00, det blir for lenge å vente på Ørje.
Vurdere å gi tilbud om å padle i grupper avhengig av padletempo – de med gule vester fra HPK 
kan følge hver gruppe. 
Samle de som er påmeldt alene på Ørje – gi tilbud om at de padler i en gruppe, evt. legge inn 
tilbud om dette i påmeldingsskjema.
Kan vurdere å sluse litt senere fra Brekke, (men 1 time senere blir for sent).
Evt tenne opp bål i lavoen på Strømsfoss etter middagen – må da ha fyr på bålet når folk kommer 
fra middag.
Walkie-talkie systemet fungerer ikke godt. 
Noen reagerte på motorstøy fra følgebåten. Båten til Havnevesenet som lånes ut via Sjøvett 
Halden bråker mindre, går raskere og er bedre egnet, men tilstanden til båten kan være usikker.
Ha med litt verktøy i tillegg til gaffatape – div fotpedaler røk.
If: Mulig å søke de om støtte til sikkerhetsutstyr.

Dugnad på klubbhuset 3. juni
Male vinduskarmer
Rydde kajakker og henger
Rydde og vaske møterommet
Merke utstyr
Vaske flytebrygge
Klippe gress ++
Reparasjon av kajakker.
Justere porten til garasjen
Kjøpe grillmat: på Rema når folk har møtt opp).

Dato for neste møte: Blir 24. juni som planlagt.


