
Medlemsmøte VLKK 
 

Dato: onsdag 10. mars 2021. Sted: Lofoten matpark 

 

Naustsaken 

Styret fortalte om ulike muligheter i forbindelse med etablering av nytt klubbsted. Følgende steder er 

i ulik grad undersøkt: Klokkarvika ved Gravdal. Odden i Valberg. Eiendom til HC Jahren i Stamsund. 

Eiendom til stiftelsen Gamle Stamsund.  Eiendom til Britt Jorunn Solbakk ved Ramsvika. Det er mye 

som ennå gjenstår før en beslutning kan tas. 

Momenter som vurderes:  

- beliggenhet i forhold til medlemsmasse 

- beliggenhet i forhold til padleområde med hensyn til skjermet/uskjermet farvann 

- eksisterende bygg / nybygg og behov for dugnad og investeringer 

- mv 

 

Aktiviteter 2021: 

Basseng.  

Morten orienterte om tidspunkter 

 

Turer 

Tradisjonelle onsdagspadlinger? Andre turer? Hva ønsker medlemmer av klubben? 

Flereuttrykte ønske om noe lengre tur, gjerne med overnatting. Innspill og forslag ønskes utover 

sesongen. Gjerne tur/opplegg som er tilpasset ulike nivå. 

 

Onsdagspadling 

Har vært fint tilbud, fint å hive seg med på, for å vedlikeholde padling. 

Det kan synes som det er forståelse på at det ikke er «onsdags»tur hver uke, men det bør være nå og 

da. Et oppsatt program kan være fint å ha. Gjerne tur/opplegg som er tilpasset ulike nivå. 

 

Kurs 

Det blir sikkert «vanlig» kurs også i år. Grunnkurs. De som ønsker å være med som instruktører må 

bare si fra til Morten 

 

HMS 

Klubben på aktiviteter i egen regi forholde seg til HMS-krav. Disse er presentert på websidene. 

Vi ønsker også velkommen private initiativ til turer via klubbens facebokside. Private turer trenger 

ikke å være planlagt mht HMS, men vi formoder at folk gjør sitt beste for å gjennomføre rimelige 

trygge turer.  

 

Styret vil ta disse ulike innspill til etterretning og prøver å få til et program, samt å finne turledere for 

aktivteter. 

 

Om turlederutdanning: 

Morten orienterte om muligheten for å bli aktivitetsleder (turansvarlig). Klubben vil sponse kursing 

bestående av teknikkurs + aktivitetslederkurs samt noe trening innimellom, til noen som er 

interesserte. Antall opp til 4-5 personer. Målsetting: 4-5 nye aktivitetsledere innen utgang av 



sensommeren 2021. Det blir teknikkurs til våren med ok temperaturer, aktivitetslederkurs på 

sensommeren. Interesserte tar kontakt med Morten. Det lages og signeres en intensjonsavtale 

mellom klubb og deltakere, der deltakere forplikter seg til følgende oppgaver for klubben: 

Være turledere på en håndfull turer samt avholde et par grunnkurs i løpet av de neste 2-3 år. 

 

Annet: 

Diskusjon om utleieordning: Er det mulig å leie kajakk for mer enn to dager? 

Ja det er det, henvendelse til styret. Utgangspunkt er gjeldende instrukser for leie/utleie. Enkel 

søknad og saksbehandling/vurdering. Det vi ønsker å unngå er mulighet for at tilreisende turister får 

leie seg rimelige kajakker. Disse får henvende seg til kommersielle aktører. 

 

Foredrag om grønlands-/eskimokajakk og historikk ved Espen. 

Espen viste bilder og slides, og forklarte. Interessant       Espen hadde også med seg selvbygd kajakk. 

Konstruksjon og prinsipper omkring dette forklart. Mange spørsmål ble besvart. Fint å se at 

naturmaterialer fungerer ypperlig i konkurranse med nymotens plass og glassfiber. 

 

 

 

Referent: 

Morten Eilertsen 


