
Referat HPK styremøte 1. juli 2020

Sted: HPK klubbhus
Tid: 18:30 - 21:00
Tilstede: Mario Hoffmann, Morten Pedersen, Tom Rune Elnes Karlsen, Karl Erik Svanholm, 

Sarita Degnes, Anette Kvamsdal
Fravær: Britt Kari Bjørlo

Gjennomført etter forrige styremøte 8. juni 2020:
Grunnkurs hav 20. og 21. juni (Mario og Anette), gjennomført med 11 deltagere. 
Lørdag på Femsjøen og søndag i Tosekilen.

Dagstur til Tosekilen (Sixten), 2 deltagere (på grunn av dårlig vær). 
 
Tirsdagspadlinger, fortsatt god oppslutning.

- 9. juni Vistereflo, Skinnerflo
- 16. juni Brattøya rundt
- 23. juni Nøtsund i Haldenvassdraget
- 30. juni Vi hadde åpent klubbhus hvor medlemmer kunne prøve utstyr og vi spiste pizza.( Tom 

Rune, Morten, Sarita, Mario, Anette).

Elvepadling ved Solli Brug for nybegynnere (Mario, Kjartan, Sixten, Fredrik - Petter første gang), 5 
deltagere hver gang. 
18. juni og 25. juni. 

Kjøpt og montert nytt støttehjul på kajakkhengeren (Mario)

Møter med HTH ang Tistaracet, 22. juni og 1. juli (Mario, Anette).

Tistaracet
Kjøp av utstyr:

Arrangementstelt med HPK logo på(Anette).
T-trøyer med HPK logo til de som stiller som frivillig(Anette).
Se på mulighet å kjøpe tv-skjerm(Anette).

Racet: 
1. etappe: 3 elvekajakker + vest og årer. 
2. etappe: 3 havkajakker + vest og årer.?
3. etappe: 3 SUP-brett + vest og 6 årer

Vi er invitert til å være med på Kick-off arrangementet på kvelder ca. 10 plasser. Dette gis til de 
som stiller frivillig.

Vi kan selge lodd om vi vil - vi har ikke sagt ja.

Forslag til klubbklær
Paddletøy (Palm, Peak) med klubblogo, Anette undersøker videre.

HIR Idrettsskole i ferie
Vi har sagt ja til å stille opp.
Det blir mandag 10. august, 10:00-13:30. Et opplegg på 1.5t som kjøres 2x.
Ordner med utstyr kvelden før.



Sarita kan hjelpe til kvelden før.

Grunnkurs 17, 20 og 22. august
Vi arrangerer grunnkurs 17, 20 og 22. august.( Mario, Anette). 
Allerede 6 påmeldte.

Familiepadlehelg 22-23. august
Leie av område ved utløpet av Berby.
Aksjon: Anette

Hvem kan hjelpe til:
Anette Kvamsdal
Mario Hoffmann
Morten Pedersen
…

Felles grilling på kvelden.
Sjekk om det er grill der eller om vi må ta med klubben sin.

Padlehelg til Jomfruland
Dato: 28.-30. august
Legge ut informasjon. 
Logistikk: hvor kan vi overnatte fredag - lørdag
Sjekk ut muligheter for å telte (toalett)

Tirsdagspadling
Vi starter igjen etter sommerferie, tirsdag 4. august blir til Krappeto.

Nexans
Mandagspadling sammen med Nexans.
Oppmøte kl.16:00. Middag tas på turen.

Lås til klubbhuset
Det er bestilt lås.
Estimert at den blir levert om et par ukers tid (e-post i dag, 2020-07-01).


