
Årsmelding for 2022 
 
Styret for 2022 

Formann: Frode Skårland 
Nestleder: Marko Sundt 
Materialforvalter: Bjørn Hodne 
Styremedlem: Arne Sæbø 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

Arna Risa Tho 
Bente Egeland  
 

  
Andre roller utenfor styret: 
Kasserer: Alf Bjarne Ihle 
Revisor: Morten Ruud 

 
 
Litt av det som skjedde i klubben i 2022 
2022 var det andre året klubben hadde klubbhus på plass. Vi er i en prosess med å få på plass gode 
rutiner for bruk av huset for å få utnyttet det på en best mulig måte. I år har vi åpnet opp for at alle 
medlemmer kan få tilgang til 1. etasje hvor garderobene er. Det er ikke veldig mange som har bedt 
om tilgang, garderobene har heller ikke vært mye i bruk. Før vi åpnet helt opp, hadde vi som 
betingelse at folk måtte være med og gjøre rent for å få tilgang, men dette slipper vi nå fordi vi har 
fått tak i en ungdom som vasker for oss mot betaling. 
 
Badstuen i klubbhuset er ferdig. Siden strømprisene er så høye for tiden, er det i forbindelse med 
arrangement at den kan brukes. Takk til Bjørn Hodne som har montert benkene! 
 
Styret har også åpnet for at klubbhuset kan leies ut til medlemmer og organisasjoner. I 2022 ble det 
leid ut tre ganger. Dette kan gi klubben litt inntekter, og samtidig som det kan være til glede for 
medlemmene våre. Vi er en padleklubb, og det er først og fremst det klubbhuset skal brukes til, men 
så lenge det er såpass mye ledig kapasitet på huset, kan vi ha noe utleie. 
 
Uteområdet rundt klubbhuset har fått asfalt, så nå slipper vi riper i kajakkene fra grusen, og det er 
mye rensligere når vi skal spyle utstyret. Dette betalte vi litt over 96 000 kroner for, og det har vært 
en del av prosjektet med å få utbedret uteområdet hvor vi fikk 100 000 kroner i støtte av 
Sparebankstiftelsen i Klepp. 
 
Endelig har vi fått oss tørrdrakter og våtsko i klubben! Dette har vært et savn når vi har arrangert 
kurs. Det er ikke stas å bade tidlig på våren i dårlig utstyr. Kursene våre er viktig både for rekruttering 
og som inntektskilde for klubben, så vi må sørge for at det er god kvalitet på disse. Takk til alle som er 
med på å holde kurs! Vi håper at det kan bli flere aktivitetsledere i klubben med tida. Klubben 
sponser aktivitetslederskurs så lenge deltakerne fra oss forplikter seg på å bidra i klubben i etterkant. 
Frode Skårland deltar nå på veilederkurs som vil gjøre at han kan utdanne aktivitetsledere. 
 
Klubben har fått surfski nummer to. Denne er litt mer utfordrende enn den vi hadde fra før. Det er en 
Carbonology Zest med bredde på 48 cm. I 2022 har ikke denne vært tilgjengelig for medlemmene 
våre. Vi skal holde et enkelt surfskikurs for dem som ønsker bruke surfskiene våre. Dette har med 
sikkerhet å gjøre, og vi vil forebygge skade på båtene. Det er en del steiner og grunner som en må 
kjenne til hvor er. 
 
 



Medlemsutvikling 
 
 

 
Stort sett har klubben vokst med 10-12 medlemmer hvert år fra 2014. Veksten i 2022 var på 7 
medlemmer, og vi må tilbake til 2013 for å finne mindre vekst enn dette. Vi tror vi har mye å tilby, og 
tror at vi vil fortsette å vokse framover. 
 
 
Aktivitet i 2022 
Aktiviteten i klubben har gradvis beveget seg oppover igjen etter to år med korona. Som mange 
andre frivillige aktører, merker vi at det er noe redusert aktivitet sammenliknet med de siste årene 
før korona. Har dørstokkmila blitt litt lengre i løpet av pandemien? 47 ulike personer var innom på 
torsdagspadlingene, og det var til sammen 118 besøk. På mandagene hadde vi 173 besøk, og 36 
personer var innom. På det meste var det med 22 personer på én gang på mandagene, og 17 på 
torsdagene. 
 
Vi har fulgt tradisjonen fra tidligere år med bassengtrening, sikkerhetstrening på Melsvannet, 
stranddag på Ølberg og mørketur. Det ble holdt fire grunnkurs og ett teknikkurs. 
 
Sommerturen 2022 ble gjennomført 17. til 24. juli. Det var 5 deltagere. Turen var tredelt. 
På veien opp var vi innom den flotte Skjervsfossen og lærte om krigshandlinger i Skjerven 1940. Vi 
overnattet i hytte  i Gudvangen pga mye regn. Første dag padlet vi ut fra Gudvangen og overnattet på 
en teltplass der vi avsluttet dagen med en tur langs den gamle postveien. Andre dag padlet vi  videre 
ut Nerøyfjorden og overnattet oppe på Beitelen ( 675 moh) før vi avsluttet i Undredal. Deretter 
kjørte vi opp til Store Vargavatn (ca. 1450 moh). Der våknet vi til tett skodde,  men senere på dagen 
kunne vi padle mellom isflak i strålende sol. Turen ble avsluttet på Nyhellervatn ( ca.1400 moh) der vi 
telta, bada, fiska  og padlet den siste dagen. En flott sommertur i nydelig vær ble avsluttet med is i 
Odda. 
 
 
Økonomi 
Bankinnskudd: kr. 325 051.  
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Gjeld kr: 589 787 
 
Klubben har fremdeles solid økonomi. I 2022 tilbakebetalte vi 737 375 kroner på lånet. Vi må i 2023 
begynne å betale faste avdrag på lånet, og dette vil merkes på likviditeten. Styret har derfor 
budsjettert nøkternt for 2023. 
 
Lånet er et annuitetslån, og det skal betales 16 056 kr pr. måned. I januar utgjør 12 933 kr av dette 
avdrag, og 3 053 kr renter. I løpet av 2026 vil lånet være ferdig nedbetalt. 
 
Klubben har betydelig flere utgifter nå som vi har klubbhus og gjeld. I 2023 vil vi prioritere å få på 
plass et nytt stativ i kjelleren og få opp et gjerde på vestsiden. 
 
Oppsummering 
2022 ble et normalår etter to år med koronarestriksjoner. Takk for all deltakelse, innsats for klubben 
og til styret for det som har blitt gjort i 2022! 
 


