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Årsberetning for Gyldenløve Kajakklubb 2020 
 

Turgruppe i DNT Drammen & Omegn 
 
 

Styret i sesongen 2020 

 Jens Petter Ørjansen (Leder)  (2019 / 2020) 

 Torill Flyen (Styremedlem)  (2019 / 2020) 

 Stein Brønstad (Styremedlem)   (2019 / 2020) 

 Ellen Britt Andersen (Styremedlem) (2020 / 2021) 

 Kent Wold Christensen (Styremedlem) (2020 / 2021) 

 
 
Styrets arbeid og dugnadstimer 

 
Det er avholdt 5 styremøter i 2020, hvorav 2 digitale via Teams. De tillitsvalgte og turlederne har lagt ned i 
størrelsesorden 853 dugnadstimer i løpet av sesongen. Se spesifikasjon på side 5.  

 
Medlemsutvikling 
 
Antallet medlemmer er 546 (28.10.20). Det er registrert 69 nye medlemmer i 2020, en vekst på 14 %. Av disse er 26 
(38 %) nye medlemmer som har meldt seg inn i DNT Drammen og Omegn, og 43 (62 %) eksisterende medlemmer 
som har tatt i bruk flere av turistforeningens tilbud. Det er positivt å se at 23 (33 %) av de nye medlemmene har 
deltatt på organiserte aktiviteter i 2020, mange av dem flere ganger. 

 
Covid19 – Innvirkning og tiltak 
 
I forbindelse med utbruddet av Covid19 i mars var det i en periode ikke mulig å leie kajakker med tilhørende utstyr, 
vest, åre og spruttrekk. Dette medførte at sesongen kom noe senere i gang enn normalt. I midten av april var 
imidlertid rutinene for å bidra til å forhindre smittespredning og for god smittesporing etablert, og det ble åpnet opp for 
bruk av Sjøboden og for leie av kajakker og utstyr. Tiltakene ble kommunisert til medlemmene via en veileder for 
smittevern. Det ble også laget en video som ble lagt ut i klubbens Facebook-gruppe og på DNT Drammen og Omegn 
sine nettsider. 
 
For onsdagspadlingene ble det valgt å «skynde seg langsomt» for å sikre at rutinene fungerte i praksis. Første 
onsdagspadling ble derfor arrangert 17. juni og ikke som normalt tidlig i april. 
 
Eknes Svømmehall ble stengt i mars og de siste bassengtreningene våren 2020 ble kansellert. Treningene startet 
opp igjen 25. oktober. 
 
Det var også i år planlagt en kompetansesamling for turledere på Camp Killingen i slutten av april. Denne gangen 
med deltakelse fra Redningsselskapet som skulle stille med mannskap og en redningsskøyte. Det var 60 påmeldte 
fra forskjellige DNT foreninger. Årets samling måtte naturlig nok avlyses. Planverket ligger imidlertid klart og håpet er 
at kompetansesamlingen vil kunne la seg gjennomføre i 2021, fra 23. til 25. april. 
 
For å kunne bidra raskt ved behov for smittesporing har alle deltakere på organiserte turer og aktiviteter måttet melde 
seg på via DNT Drammen og Omegn sine nettsider i aktivitetssystemet Sherpa. Denne rutinene har medlemmene 
vært flinke til å følge slik at vi til enhver tid har hatt god oversikt. 
 
Det er vårt inntrykk at rutinene har blitt godt mottatt av medlemmene. Det har ikke vært noen uønskede situasjoner 
knyttet til Covid19 i løpet av sesongen frem til slutt oktober. 
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Aktiviteter i sesongen 2020 
 
Dette har vært året for friluftsaktiviteter og ferie i Norge for mange. Selv om sesongen har vært annerledes har 
aktivitetsnivået vært godt med mange deltakere på kurs, onsdagspadlinger, bassengtreninger og andre aktiviteter. 
 
Det har totalt blitt gjennomført 17 organiserte turer med turleder/ere; 16 onsdagspadlinger, hvorav 2 med tema 
trening «Gøy på vannet», og 1 helgetur med overnatting i telt. Reisemålet for overnattingsturen var Vestfold og 
Bolærne. Turen hadde12 deltakere. Totalt har 72 medlemmer (13 %) deltatt på organiserte turer. Det totale antallet 
deltakelser på turene har vært 208. I tillegg til de organiserte turene kommer private turinvitasjoner på Facebook. Det 
dannes også «uformelle» padlenettverk, noe som er positivt og gledelig. Det er ikke kapasitet til at alle aktiviteter i 
klubben kan være organiserte. 
 
Kajakkhengeren har vær i bruk på 3 onsdagspadlinger og på 5 grunnkurs. 
 
Turledelsen på de organiserte turene har blitt ivaretatt av 8 personer. Disse har vært turledere og/eller assistenter. 
Det ble 16. januar arrangert et planleggingsmøte for turledere på Friluftslivets Hus, med 9 deltakere. Det ble arrangert 
2 treningskvelder for turlederne før sesongstart. Alle turlederne har bidratt til å gi medlemmene fine og trygge 
naturopplevelser på vannet.  
 

 

Oppsummering av aktivitetene i sesongen 2020 

Antall medlemmer med betalt kontingent til DNT Drammen og Omegn 546 

Antall nye medlemmer 69 

Vekst antall medlemmer 14 % 

  

Antall onsdagspadlinger / Inkl. treningskvelder «Gøy på vannet» 16 

(Av disse antall onsdagspadlinger med bruk av hengeren) 3 

Antall helgeturer med overnatting 1 

Treningskvelder for turledere 2 

Bassengtreninger 4 

  Totalt antall organiserte aktiviteter 22 

Totalt antall deltakelser på turer og aktiviteter 208 

(Medlemmer som har deltatt en eller flere ganger) 

 

  Totalt antall enkelt medlemmer som har deltatt på turer og aktiviteter 72 

Av totalt antall medlemmer (546) 13 % 

  Totalt antall som har bidratt som turledere og / eller assistenter 8 

  

 
Kurs og kompetanse 

 
Styret har i sesongen 2020, i samarbeide med Eian Fritid, videreført fokuset på kompetanse, under mottoet «Trygge 
naturopplevelser på vannet». Den formelle kompetansen i medlemsmassen er høy. Det stilles krav til våttkort, 
introduksjons- og/eller grunnkurs for å bli medlem i klubben. Totalt 53 (77 %) av de 69 nye medlemmene har 
grunnkurs. 

 
Introduksjonskurs, grunnkurs og teknikkurs 
 
Antallet henvendelser fra folk som har ønsket å delta på kurs har vært stort, og kursene har blitt fylt opp fort. 
Ventelistene har til tider vært lange. Totalt har 79 personer stått på venteliste sesongen sett under ett. Ved å øke 
kapasiteten på noen kurs og å kjøre ekstra kurs har de fleste fått plass. 
 
Hele 122 personer har deltatt på våre kurs denne sesongen. Det har blitt avholdt 2 introduksjonskurs med 22 
deltakere, 7 grunnkurs med 68 deltakere, 3 teknikkurs med 25 deltakere og en workshop i brottpadling med 10 
deltakere. I tillegger har Eian Fritid arrangert et grunnkurs for kanopadlere med 6 deltakere. 
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Bassengtrening 
 
Bassengtreningene har vært populære og ble startet opp igjen 25. oktober. I forbindelse med treningene ble det 
etablert gode rutiner for desinfisering av garderober, toalett og dusjer i Eknes Svømmehall. Maksimalt antall deltakere 
pr. trening ble satt til 10. (Tillegg: På grunn av Covid19 situasjonen i Drammen ble 3 treninger før jul 2020 avlyst.) 

 
Årebyggekurs – Grønlandsåre 

 
Klubben arrangerte 19. og 26. november et årebyggekurs med 9 deltakere i samarbeide med Kajakkspesialisten i 
Vestfossen. Kurset er populært. Over 60 av medlemmene i klubben har etter dette kurset laget sin egen åre hos 
Anders Thygesen, entusiasten og eieren av Kajakkspesialisten. (Tillegg: På grunn av Covid19 situasjonen i 
Drammen ble kurset flyttet til januar 2021.) 

 
Kommunikasjon og markedsføring 
 
For å nå frem til alle klubbens medlemmer har vi i sesongen benyttet tre kommunikasjonskanaler; nyhetsbrevet «På 
Vannet», DNT Drammen og Omegn sine websider og den «lukkede» Facebook-gruppa Gyldenløve Kajakklubb. 
 
E-post dekningen er høy, 95% av medlemmene i klubben kan nås via e-post. DNT Drammen og Omegn sine 
websider og kajakklubbens undersider besøkes av mange. 
 
Facebook-gruppa fungerer godt og har totalt 723 medlemmer. Av disse er 364 medlemmer i klubben og 359 venner 
av klubben. Av de 546 medlemmene i klubben er 364 (67 %) medlemmer i og 182 (33%) ikke medlemmer i 
Facebook-gruppa. 
 
For turer, kurs og andre aktiviteter med og uten deltakeravgift, brukes DNT sitt aktivitetssystem til påmelding. 
Systemet brukes også til betaling med kort for aktiviteter med deltakeravgift. Dette bidrar til å reduserer det 
administrative arbeidet for DNT Drammen og Omegn, fjerner behovet for manuell fakturering/oppfølging og genererer 
automatisk gode oversikter over deltakerne. Det siste har vært en stor fordel i en situasjon hvor det har kunnet bli 
behov for rask smittesporing. 
 
Klubben har i sesongen 2020 fått muligheten til profilering på 2 sider i alle utgaver av DNT Drammen og Omegn sitt 
medlemsblad TUR, utgavene 1 til 3. 

 
Prosjektstatus – Padleled Oslofjorden 
 
Gyldenløve Kajakklubb var i november 2019 representert på et oppstartsmøtet for prosjektet Ro og padleled 
Oslofjorden. Et prosjekt som har som formål å beskrive, merke og gjøre tilgjengelig ro- og padlerutene rundt hele 
Oslofjorden. Sparebankstiftelsen DNB støtter Norges Padleforbund med 14,6 millioner kroner til prosjektet. Det kan 
søkes om midler blant annet til markedsføring, merking og skilting av leden. 
 
Prosjektet har som målsetting å: 
 
1. Fokusere på ro- og padleruter der du bor og oppholder deg. 
2. Finne og kartfeste ruter med gradering grønne eller blå 
3. Forbedre folks tilgang til sjøen. 
4. Fremme trygghet på sjøen for alle. 
 
I løpet av 2020 har klubben utført feltarbeid og17 padleruter fra Hokksund til Svelvik er beskrevet og gjort tilgjengelige 
på UT.no. Rutene dekker begge sider av Drammensfjorden. Disse rutene knytter Drammensvassdraget og fjorden til 
padleleden i Oslofjorden. I neste fase (2021) er målsettingen at relevante deler av denne leden i elva og fjorden blir 
merket. Det vil bli søkt om midler til merking og skilting. Etter planen skal det blant annet settes opp et 
informasjonsskilt ved Gyldenløve Brygge. Turbeskrivelsene på UT.no kombinerte med skilting og andre tiltak vil gi 
god markedsføring av klubbene langs leden og padlemulighetene i våre områder. 
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Resultatregnskap / Økonomi 

 
Gyldenløve Kajakklubb er en turgruppe i DNT Drammen og Omegn uten eget regnskap og balanse. Driftsresultatet 
inngår i DNT Drammen og Omegn sitt regnskap og bidrar til dekning av forenings totale kostander. Driftsresultatet er 
således ikke et overskudd til fri disposisjon. 
 
Se resultatregnskap for Gyldenløve Kajakklubb under med kommentarer. 
 

Resultatregnskap 2020 -  Gyldenløve Kajakklubb 

  

Inntekter   

Leieinntekter utleie av kajakkplasser 72 000 

Inntekter utleie av kajakker 50 680 

Kursinntekter 82 680 

 
Sum salgs- og leie inntekter 

 
205 360 

  

Driftskostnader   

Bruk, drift og vedlikehold av Sjøboden 65 591 

Andre kostnader / Investering i utstyr 17 160 

Påmeldingsgebyrer (Sherpa/Nets – Betaling med kort) 4 412 

Markedsføring 8 557 

  
Sum driftskostnader 

 
95 720 

 
Driftsresultat 

 

109 640 

 

Kommentarer til regnskapet 
 

Inntekter 
 

Klubben har tre hovedinntektskilder; utleie av plasser i Sjøboden til private kajakker, utleie av kajakker og 
kursinntekter. I tillegg betaler medlemmene kontingent til DNT Drammen og Omegn. 
 
Utleie av kajakkplasser 

 
Totalt er det 86 plasser i Sjøboden. Hvorav 23 plasser som er reservert til klubbens utleiekajakker og 63 som er 
tilgjengelige for utleie til medlemmer med private kajakker. 
 
Utleie av kajakker 
 

Leie av kajakker er et populært tilbud til medlemmene. Totalt er det reservert kajakker via «booking» systemet 
Visbook 367 ganger i sesongen 2020. Av disse er 151 døgn knyttet til avtaler om sesongleie og 236 til døgnleie, 
inklusive leie ved kurs. Tallene er hentet ut for perioden fra januar til slutt oktober og forventes å bli noe høyere innen 
årsslutt. I 2020 har 20 av medlemmene benyttet muligheten til å tegne avtale om sesongleie. 
 
Kursinntekter 

 
Totalt har det vært 122 deltakere på kurs (Se spesifikasjon side 2). I tillegg til kursinntektene leier også mange av 
kursdeltakerne kajakker. 

 
Kostnader 
 
Bruk og vedlikehold av Sjøboden 
 

Driftskostnader knyttet til Sjøboden ved Gyldenløve Brygge, herunder forsikringer av kajakker når de oppbevares i 
Sjøboden. 
 
Andre kostnader 

 
Innkjøp av forbruksmateriell, vedlikehold av kajakker og innkjøp av utstyr til erstatning ved slitasje. 
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Nets gebyrer 
 

Avgifter til Nets i forbindelse med betaling med kort. 
 
Markedsføring 
 

Kostnader knyttet til tjenester fra DNT Drammen og Omegn og markedsføringsverktøy, herunder drift av nettsider, 
aktivitetssystemet Sherpa og Visbook (Systemet for leie av kajakker), inklusive Tur 1-3. 
 

 
*** 

 
Dugnadstimer 

 

Gyldenløve Kajakklubb - Dugnadstimer sesongen 2020 

Nr Aktivitet Antall Deltakere 
Tid timer 
deltaker 

Tid 
totalt 

1 Styremøter 6 5 2 60 

2 Totalt administrasjon, oppføling og markedsføring 1 1 
 

240 

  Spesifikasjon:    
  

  Løpende kontakt med DNT Administrasjon og regnskap    
  

  Årsmøte/ Forberedelse og gjennomføring    
  

  Budsjett - Bestillinger - Bilag    
  

  Ajourføring av medlemsregister (GK Master)    
  

  Løpende behandling av medlemshenvendelser    
  

  Henvendelser kurs (Påmelding / Flyttinger / Avmeldinger)    
  

  Utleie av kajakker (Visbook administrasjon / rapportering av feil)    
  

  Utleie av kajakkplasser (Kontrakter / Betaling / Purringer)    
  

  Avtale om og administrasjon av bassengtrening    
  

  Oppføling årebyggekurs innsamling av data fra deltakere    
  

  Markedsføring:    
  

  DNT Nettsider Sherpa / Facebook (Kurs, Turer og aktiviteter) 1 1 32 32 

  Artikler og bilder til DT Tur 1, 2 og 3 3 1 4 12 

4 Turledersamling Camp Killingen April 2020 (Avlyst mars 2020)    
  

  Turlederkurs planlegging 1 1 40 40 

5 Onsdagsturer og helgeturer         

  Turledelse Onsdagsturer / Inklusive Gøy på vannet 16 2 5 160 

  Treningskvelder turledere 2 6 3 36 

  Hengertransport turer 3 1 2 6 

6 Bassengtrening    
  

  Gjennomføring logistikk og "bassengledelse" 4 2 4 32 

7 Hospitering kurs    
  

  Hospitering grunnkurs (Torill / Stein / Jens Petter) 1 3 16 48 

  Hospitering grunnkurs (Kent) 2 1 16 32 

  Hospitering introduksjonskurs (Kent) 1 1 5 5 

8 "Hands On" praktiske gjøremål    
  

  Rutiner og film Covid19 1 2 4 8 

  Reparasjon av kajakker (Innkjøp, henting av materiell og reparasjoner) 1 2 20 40 

  Transport til og henting av kajakkhenger fra vinteropplag 1 2 2 4 

  Søppeltømming / Levering Lindum 1 1 6 6 

  Innkjøp av søppelsekker/poser - toalettpapir- og tørkeruller 1 1 4 4 

9 Prosjekt padleled    
  

  Beskrivelse av 17 padlreruter i UT.no 1 1 40 40 

  Feltarbeid knyttet til padlerutene 1 1 48 48 

  Totalt antall dugnadstimer (anslått)       853 
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Det er styrets vurdering at Gyldenløve Kajakklubb er et veldrevet klubb med god økonomi, gode rutiner og et godt, 
aktivt og inkluderende miljø. Takk til de tillitsvalgte og medlemmene og til Eian Fritid og DNT Drammen og Omegn for 
innsatsen og det gode samarbeidet i sesongen 2020. 
 
 

Dato/år: 28. oktober 2020 
 

 
(En signert årsberetning er arkivert.) 

 
 
 
 
 

 
 Jens Petter Ørjansen Torill Flyen 
 Leder / Styremedlem Styremedlem 
 
 
 
 
 
 Stein Brønstad Ellen Britt Andersen 
 Styremedlem Styremedlem 
 
 
 
 
 
 Kent Wold Christensen 
 Styremedlem  


