
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 10.09.2020   

Sted:  Klubbhuset på Tangen 

Referent: Brit-Kari Bjørlo  

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Tom Rune Elnes Karlsen, Sarita Degnes, Brit-
Kari Bjørlo, Karl Erik Svanholm, Morten Pedersen 

Forfall:   

  

Aksjoner fra forrige møte og oppsummering aktivitet 
• Mario og Anette følger opp og søker kompensasjon for bortfall av inntekter fra den 

avlyste Kanalturen. Jobbes med. Husk å få med det avlyste kurset for NAAF. 

• Faktura for dørlås: Ser ut som den fortsatt ikke er kommet.  
Mario sjekker postboks i morgen. 

• Mario bestiller dekksliner og strikk. Ikke bestilt – dugnad avlyst pga. 
bryggearbeider. 

• Tom prøver å skaffe innerdør til boden – Gjenstår, Tom leter videre. 

• Anette: Livredningskurs. Aksjon står, Sarita tilbyr seg å følge opp denne. 

• Mario: videresende nyhetsbrev fra kretsen til styret og kontrollkomité. 
Man melder seg på via Min Idrett. Aksjon står. 

Mandagspadling med Nexans.
Karl Erik redegjorde for mandagspadlingen til Nexans. De holder på til og med 21. 
september. Møter opp kl. 16:00 på kaien ved Knivsø. Ofte ikke hjemme før i 21-tiden. Har 
med griller. Hver har med egen grillmat. Padler 1 time, spiser. 6-12 km turer. 
Fra våren 2021 er tanken at HPKs medlemmer skal få tilbud om å delta på disse turene. Da 
må medlemmene enten ha egen kajakk eller ha tilgang til klubbhuset for å hente utstyr 
der. Medlemmene må forholde seg til reglene hos Nexans, og HPK har ikke ansvar på disse 
padlingene. 

Medlemmer
1 utmelding  
9 medlemmer innmeldt siden sist styremøte: 

Vi får flere spørsmål om redusert kontingent når man melder seg inn etter ferien, men 
klubben har fortsatt tilbud om mange aktiviteter etter ferien. 

Gjennomførte aktiviteter  
Grunnkurs Hav 17. – 20. og 22. august. 10 deltagere, bra kurs, alle unntatt 1 har meldt 
seg inn.  
Fungerte bra å ha kurs fordelt på 3 dager, både for kursledere og deltagere. For 
deltagerne ble det mindre overload av informasjon, tid til å «fordøye» det de lærte. 
Gir litt mer logistikk, men det var en positiv erfaring.  



Familiepadlehelg samme helgen ble avlyst pga. korona.  
Ca. 6 familier ønsket å være med. Ville ha blitt 50 personer, derav mange barn. 
Toalettforholdene (1 utedo) ville vært utfordrende i denne situasjonen.  
Det ble vurdert å leie en festivaldo (Leie ca. 1500 + tillegg for utplassering). 
Men det ville uansett blitt vanskelig å holde nødvendig avstand mellom små og store 
deltagere over så lang tid.  

Helgetur til Jomfruland 28. – 30. august.  
11 personer deltok, vi hadde 5 hytter. Fint sted, campingplassen lå like ved ferjestedet. 
Fint område å padle i. 3-4 min å bære kajakkene til vannet. Heldig med været. 
Litt guffent vær lørdag morgen, men ble bedre utover dagen. Padlet innaskjærs. Søndag 
kunne deltagerne padle utaskjærs. 

Padlingens dag 8. september.  
Ble avlyst pga korona (HIR avlyste barnas dag, pga. utbrudd i Fredrikstad/Sarpsborg. 
I tillegg hadde Kanalselskapet begynt med arbeid på bryggen fra 1. september. Plassen var 
full av anleggsutstyr og bryggen revet opp. 

Helgetur 11.-13. september avlyses p.g.a. manglende ressurspersoner og korona. 

Helgetur til Bolærne 2.-4. oktober.  
Håper å få gjennomført denne. Mulig å bo inne på den gamle militærleiren.  
Padlehuken fungerer ikke i forhold til koronaregler. 

Padlefest 31. oktober. 
Vi ønsker å gjenta fjorårets suksess med frokost, padling og fest på kvelden. 
Koronasituasjonen avgjør om dette kan gjennomføres. 
Aksjon Anette: Sjekke med Velhuset på Isebakke hvor mange som kan være der med 
koronarestriksjoner, om det er ledig, pris og maks antall personer. Lager invitasjon med 
påmelding.  

Påmeldingssystem for aktiviteter
VIPPS har laget en portal sammen med NIF som er gratis å bruke, Qurona.nif.no. 
Registrering skjer med VIPPS, man sjekker inn med QR-kode. 
Ulempen er at ikke alle har VIPPS, utenlandske medlemmer har heller ikke VIPPS. Styret 
ønsker ikke å ta i bruk denne løsningen. 
Vurdere etter hvert å bruke SPOND, vi har såpass få på arrangementer med betaling. 
Anette deltok på 3 timers kurs i min Idrett i går. 
Skal delta på nytt kurs i fakturering. 

Innkommet post 
Idrettsrådet har avlyst barneidrettens dag 27. september pga. korona. 
HIR gir i stedet klubbene mulighet til å lage en 45 sekunders videofilm. Mesteparten 
betales av HIR (65.000,-) Engasjert et produksjonsselskap (Stein Johnsen). 
10 klubber foreløpig påmeldt.  
Filmen som lages vil tilhøre padleklubben etterpå. 
Aktuelle tidspunkt avtales på styregruppa. 

Miljøkontakt for klubben. 
Anette har sagt seg villig til å være miljøkontakt for klubben. Har vært i møte med Stian 
Mjølnerød Lie om dette. Når man har sendt ut andregangs purring på ubetalt kontingent, 
skal miljøkontakten ta kontakt for å høre om det er økonomiske problemer. HIR har 
støtteavtale dersom medlemmer (primært barn og innvandrere) har dårlig økonomi. Kan 
sponse med inntil 3.000,-. for kontingent, utstyr, aktiviteter. Skal først foreslå alternative 
betalingsmåter. 300,- må medlemmet alltid betale selv. 



Miljøkontakten får opplæring i form av kurs, må delta på møter der man møter andre 
miljøkontakter.  
Halden idrettsråd gir godtgjørelse på 8.000,- til miljøkontakten. 
Vedtak: Legge ut på hjemmesiden at vi nå har fått miljøkontakt og hva det innebærer. 

Halvårsevaluering og fokus fra styremedlemmer
Hatt god respons på klubbens aktiviteter i sommerhalvåret. Ønskelig å holde kontakt med 
medlemmene og tilby aktiviteter gjennom vinteren også. Avhengig av værforhold og 
turmål må vi da vurdere å stille krav om tørrdrakt. Prøve å få kultur på at man kan dra på 
tur sammen utenom klubbaktiviteter. Padle, fyre bål.... 

Morten kan godt padle på Femsjøen eller andre steder om vinteren. Tilbød seg å holde i å 
arrangere 1 tur per mnd., men må ha med egen sikkerhetsansvarlig. 
Kan også kombineres med Nexans helgepadling. (Stein Arne Slåtten og Karl Erik) kan 
koordinere dette sammen med Morten. 
 
Brit-Kari  
Kan godt følge opp betaling på bassengtrening sånn som i fjor, og bidra med handlingsplan. 

Anette:  
Har ikke lagt ut HMS-planen på hjemmesiden. Kan vi legge inn noe om realkompetanse i 
HMS-planen?  
Holder på å utarbeide klubbhuskurs.  
Opptatt av at vi mangler aktivitetsledere (trenger grunnkurs/teknikk-kurs/
livredningskurs).  
Vårpuss er viktig. 
Kan sjekke tilbud på tørrdrakter hos for eksempel  XXL , Kajakk og Fritid, 
Padlespesialisten. 

Styret: Viktig at vi gjør en risikovurdering før aktiviteter. 
Aksjon Morten: Tar med risikovurderingsskjemaer til neste styremøte. 
Aksjon Sarita: Kontakter om pris på livredningskurs, hva kurset inneholder og antall 
personer. Ønsker pris på standardopplegg og evt. tilpasset opplegg til kajakk. 

Diverse: 
Det er mørkt ved klubbhuset. Monter har utelys på batteri med sensor – til 299,- og 399,-. 
Vurderer å kjøpe en av disse for å teste ut. 

Kanalturen 2021 er avklart med Fundingsrud og blir siste helg i mai 29.- 30. mai. 

Neste møte:  Torsdag 15. oktober. 18:30.  
 Deretter starter vi med styremøter 2. mandag i måneden. 


