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Årsberetning for Gyldenløve Kajakklubb 2018 

 
Turgruppe i DNT Drammen & Omegn 

 
Styret i sesongen 2018 

 Jens Petter Ørjansen (Leder)  (2017 / 2018) 
 Torill Flyen (Styremedlem)  (2017 / 2018) 
 Gry Klemetsen (Styremedlem) (2018 / 2019) 
 Jan Erik Fevang (Styremedlem) (2018 / 2019) 
 Anund Wigen (Varamedlem) (2018) 
 
Styrets arbeid og dugnadstimer 
 
Det er avholdt 6 styremøter i 2018. De tillitsvalgte og turlederne har lagt ned i størrelsesorden 1715 
dugnadstimer i løpet av sesongen. Se spesifikasjon side 5. 
 
Medlemsutvikling 
 
Antallet medlemmer, med betalt kontingent til DNT Drammen og Omegn, er 443 (31.10.18). Det er 
registrert 75 nye medlemmer i 2018, en vekst på 21 %. Av disse er 15 (20%) nye medlemmer som har 
meldt seg inn i DNT Drammen og Omegn, og 60 / (80 %) eksisterende medlemmer som har tatt i bruk 
flere av turistforeningens tilbud. 
 
Padling er et strategisk satsingsområdet for DNT sentralt og lokalt. Stadig flere DNT foreninger satser på 
kajakk. DNT Drammen og Omegn og Gyldenløve Kajakklubb er en av de foreningene/klubbene som har 
drevet med organiserte kajakkaktiviteter lengst. Klubben ble etablert i 2009 og fyller i 2019 10 år. Vi blir 
jevnlig forespurt og deler gjerne våre erfaringer med dem som er i etableringsfasen. Den sterke veksten 
vi opplever er i tråd med det som skjer i markedet og tilbakemeldinger vi får fra andre klubber. 
 
Den årlige kontrollen av klubbens medlemsregister mot DNT Drammen og Omegn sitt register ble 
gjennomført i februar 2018. Medlemmer med ikke betalt kontingent for sesongen 2017/2018 ble fjernet. 
Gjennomgangen viser at dette dreier seg om medlemmer som ikke har deltatt på klubbens aktiviteter 
etter at de meldte seg inn. 
 
Aktiviteter i sesongen 2018 
 
Aktivitetsnivået har også i sesongen 2018 ligget på et høyt nivå med svært god deltakelse på kurs, 
onsdagspadlinger, helgeturer, bassengtreninger og andre aktiviteter. Det har totalt blitt gjennomført 29 
organiserte turer med turleder/ere, hvorav 26 onsdagspadlinger og 3 helgeturer med overnatting. Totalt 
har 105 medlemmer (24%) deltatt på organiserte turaktiviteter. Det er jobbet aktivt med å få med dem 
som går på kurs ut på tur gjennom presentasjon av klubben som en del av kurset. Dette har gitt 
resultater. Mange nye har vært med på tur i 2018. Det totale antallet deltakelser på turene har vært 391. I 
tillegg til de organiserte turene kommer private turinvitasjoner på Facebook. Det dannes også «uformelle» 
padlenettverk. Dette er positivt, det er ikke kapasitet til at alle aktiviteter i klubben kan være organiserte. 
 
Turledelsen på de organiserte turene har blitt ivaretatt av 18 personer. Disse har vært turledere eller 
assistenter. Noen mange, andre en eller et mindre antall ganger, men alle har bidratt til fine å trygge 
naturopplevelser på vannet. 
 
Den nye hengeren har vært mye i bruk. Totalt på 11 turer, hvorav på 9 onsdager og 2 helgeturer med 
overnatting. 
 
Det også i år vært litt vær; vårflom, vind og regn, men for det meste strålende sol. Majoriteten av turene 
har blitt gjennomført og bare 2 planlagte turer, 1 onsdagspadling og 1 helgeturer, er blitt avlyst. Den 
planlagte turen til Nærøyfjorden ble flyttet til Padleled Vestfold, med overnatting på Ramsholmen. 
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Oppsummering av aktivitetene i sesongen 2018 

Antall medlemmer med betalt kontingent til DNT Drammen og Omegn 443 
Antall medlemmer og venner i Gyldenløve Kajakklubb sin Face book gruppe 559 
  
Antall onsdagspadlinger 26 
(Av disse antall onsdagspadlinger med henger) 9 
Antall helgeturer (Hvorav 2 med henger) 3 
Antall treningskvelder i Regi av Hege Eian for turledere 5 

Totalt antall organiserte aktiviteter 34 
  

Totalt antall deltakelser på klubbaktiviteter 391 
(Medlemmer som har deltatt en eller flere ganger) 

Totalt antall enkelt medlemmer som har deltatt på klubbaktiviteter 105 
Av totalt antall medlemmer (443) 24 % 

 Totalt antall medlemmer som har deltatt på helgeturer 45 
Av totalt antall medlemmer(443) 10 % 

 Totalt antall turledere som har bidratt som ansvarlige og / eller assistenter 18 
 
Kurs og kompetanse 
 
Styret har i sesongen 2018 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. 
 
Introduksjons-/grunnkurs 
 
Hele 152 personer har deltatt på kurs i regi av vår samarbeidspartner Eian Fritid AS i 2018. Det har i 
sesongen blitt avholdt 6 introduksjonskurs med 48 deltakere og 9 grunnkurs med 104 deltakere. Andelen 
medlemmer med grunn- og teknikkurs er stor, 52 av de 75 nye medlemmene har grunnkurs (70 %). 
 
Bassengtrening 
 
Det har lenge vært et ønske fra medlemmene å kunne trene inne i basseng i de kalde årstidene. I løpet 
av 2018 ble det inngått en avtale med Nedre Eiker Kommune om å leie av Eknes Svømmehall på 
kveldstid på søndager. Det var 6 bassengøkter våren 2018. Totalt har 31 medlemmer benyttet seg av 
tilbudet og antall deltakelser var 55 i vinter og vårsesongen. Tilbudet startes opp igjen 28. oktober 2018. 
Det vil være 10 bassengøkter frem til 24. mars 2019. 
 
Turlederkurs på Camp Killingen 
 
I tillegg til kurs rettet mot padlere, ble det før sesongstart, 20. – 22. april, gjennomført et helgekurs for 
DNT turledere på Camp Killingen. Kurset ble ledet av Kristoffer Vandbakk, som er NPF veileder. Kurset 
følger en studieplan utarbeidet av klubben og godkjent av studieforbundet. 
 
Kurset ble i 2018 gjennomført for 3. gang. Totalt deltok 32 padlere, 18 fra Gyldenløve Kajakklubb og 7 
deltakere fra henholdsvis DNT Oslo og DNT Vannsjø. Kompetansesamlingen vil bli videreført som en 
årlig aktivitet. Interessen er stor for denne samlingen. I etterkant av samlingen i april har Hege Eian tilbudt 
5 månedlige treningskvelder til klubbens turledere. 
 
Andre aktiviteter 
 
Det ble arrangert et åre-byggekurs for grønlandsåre i november med 12 deltakere. Disse kursene er 
populære. Det er nå over 40 av medlemmene har laget sin egen åre. 
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I mai ble det arrangert et foredrag på Friluftslivets Hus fra padling på Grønland med Roar Laugerud og i 
juni en ferskingkveld i Sjøboden i samarbeide med Eian Fritid. Begge godt besøkte arrangementer. 
 
Markedsføring og kommunikasjon 
 
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. For turer, kurs og andre aktiviteter med deltakeravgift, brukes DNT sitt 
påmeldings- og aktivitetssystem med kortbetaling, Sherpa. Dette reduserer det administrative arbeidet for 
DNT Drammen og Omegn, fjerner behovet for manuell fakturering/oppfølging og genererer automatisk 
gode oversikter over deltakere. 
 
E-post dekningen er høy, 95% av medlemmene kan nås via e-post. Facebook-gruppa fungerer godt og 
har 569 medlemmer. DNT Drammen og Omegn sine websider og kajakklubbens undersider besøkes av 
mange. 
 
Vi har i sesongen fått muligheten til profilering av klubben i forskjellige media, «PÅ TUR» i Drammens 
Tidende, samt på 2 sider i alle utgaver av DNT Drammen og Omegn sitt medlemsblad Tur. 
 
I tillegg til dette fikk vi i august en unik mulighet til å profilere oss gjennom NRK sine nyhetssendinger i 
radio, på TV og via sosiale media. Film-innslaget, med fokus på redning og sikkerhet, som ble lagt ut på 
NRK sine sider og Facebook, var når denne årsberetningen ble ført i pennen sett hele 178 000 ganger. 
 
Resultatregnskap / Økonomi 
 
Gyldenløve Kajakklubb er en turgruppe i DNT Drammen og Omegn uten eget regnskap og balanse. 
Driftsresultatet inngår DNT Drammen og Omegn sitt regnskap og bidrar til dekning forenings totale 
kostander. Driftsresultatet er således ikke et overskudd til fri disposisjon. 
 
Se resultatregnskap for Gyldenløve Kajakklubb under og utfyllende kommentarer på neste side. 
 

Resultatregnskap Gyldenløve Kajakklubb 

  

Inntekter   

Egenandel arrangementer (turer) 14 350 

Inntekter utleie av kajakker 76 160 

Leieinntekter utleie av kajakkplasser 69 840 

Kursinntekter 69 450 

 
Sum salgs og leie inntekter 

 
229 800 

  

Driftskostnader   

Arrangementskostnader (turer) 13 964 

Reparasjon / vedlikehold av kajakker 9 350 

Påmeldingsgebyrer (Sherpa/Nets) 3 647 

Forbruksmateriell og materialer 6 365 

Bruk og vedlikehold av Sjøboden 68 757 

  
Sum driftskostnader 

 
102 083 

  

 
Driftsresultat 

 
127 717 
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Kommentarer til regnskapet 
 
INNTEKTER 
 
Klubben har tre hovedinntektskilder; utleie av plasser i Sjøboden til private kajakker, utleie av kajakker og 
kursinntekter. De nye medlemmene (15) betaler kontingent til DNT Drammen og Omegn. Deltakernes 
egenandeler for turer og aktiviteter, ført som inntekt, har sin motpost på kostnadssiden. Turene og 
aktivitetene arrangeres etter prinsippet om kostnadsdekning. 
 
Utleie av kajakkplasser 
 
Totalt er det 86 plasser i Sjøboden. Hvorav 23 plasser er reservert til klubbens utleiekajakker og 63 er 
tilgjengelige for utleie til private. Det mottas leie for 60 plasser. Instruktørene betaler ikke for sine plasser 
og et medlem har en friplass. 
 
Leie av kajakkplass er ment å være et tilbud til aktive padlere. Det er en forutsetning at alle leietakere er 
medlemmer i DNT Drammen og Omegn (med betalt kontingent) og i Gyldenløve Kajakklubb. Det er 3 
medlemmer som står på venteliste for å få kajakkplass pr. slutt oktober 2018. 
 
Utleie av kajakker 
 
Leie av kajakker er et populært tilbud til medlemmene. Totalt er det reservert kajakker via «booking» 
systemet 632 ganger i sesongen 2018. Tallene er hentet ut for perioden fra januar til slutt oktober og 
forventes å bli noe høyere innen årsslutt. 30 av medlemmene har tegnet avtale om sesongleie. 
 
Kurs 
 
Det har i sesongen 2018 blitt avholdt 6 introduksjonskurs med 48 deltakere og 9 grunnkurs med 104 
deltakere. Totalt har det vært 152 deltakere på kurs. I tillegg til kursinntektene leier også en del av 
kursdeltakerne kajakk. 
 
KOSTNADER 
 
Reparasjon og vedlikehold av kajakker 
 
Det har vært behov for noen reparasjoner, bytter av skeg, skegwire og seteputer, samt erstatning av lokk 
til skott, som er mistet. Det er iverksatt en del tiltak gjennom skilting, informasjon og kommunikasjon for å 
søke å holde kostnadene forbundet med dette på et så lavt nivå som mulig. Skader og uhell vil imidlertid 
skje fra tid til annen og kostnader må påregnes. 
 
Forbruksmateriell og materialer 
 
Antallet kajakkplasser i Sjøboden er blitt utvidet med 9 plasser. Dette er blitt kjøpt inn materialer og annet 
nødvendig materiell til dette. 
 
Det er påløpt kostander til innkjøp av forbruksmateriell til Sjøboden som tørkeruller, toalettpapir og 
vaskemidler. 
 
Bruk og drift av Sjøboden 
 
Det er påløpt kostnader i forbindelse med drift og bruk av Sjøboden. 
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Gyldenløve Kajakklubb - Dugnadstimer i sesongen 2018 

Nr Aktivitet Antall Deltakere 
Tid 

deltaker 
Tid 

totalt 

1 Styremøter 6 5 2 60 

2 Totalt administrasjon, oppføling og markedsføring 1 1 
 

450 

  Spesifikasjon:    
  

  Løpende kontakt med DNT Admin. og regnskap    
  

  Budsjett - Bestillinger - Bilag    
  

  Ajourføring av medlemsregister (GK Master)    
  

  Løpende behandling av medlemshenvendelser    
  

  Henvendelser kurs (Påmelding / Flyttinger / Avmeldinger)    
  

  Medlemsundersøkelser kurs Enalyzer (DNT sponset verktøy)    
  

  Utleie av kajakker (Visbook admin / rapportering av feil)    
  

  Utleie av kajakkplasser (Kontrakter / Betaling / Purringer)    
  

  Avtale om og administrasjon bassengtrening    
  

  Oppfølging årebyggekurs innsamling av data fra deltakere    
  

  Markedsføring:    
  

  DNT Sherpa / Facebook (Kurs, Turer og aktiviteter)    
  

  Artikkel og bilder til DT Tur    
  

  NRK Nyhetsinnslag / DNT Film prosjekt 1 2 5 10 

  Oppføling mot myndigheter og etater:    
  

  Bane Nor port/overgang over jernbanesporet         

3 Deltakelse DNT seminarer og workshops    
  

  DNT Oppdateringsdag (Kyst- og padle led) 1 1 8 8 

4 Turlederkurs Camp Killingen April 2018    
  

  Turlederkurs planlegging / gjennomføring 1 1 36 36 

  Transport, logistikk og klargjøring av Camp Killingen 1 3 10 30 

  Kursgjennomføring 1 18 20 360 

  Månedlige treningskvelder turledere 5 5 3 75 

5 Onsdagsturer og helgeturer         

  Onsdagsturer / Inklusive «Gøy på vannet» 26 2 3 156 

  Helgetur Telemark 1 4 36 144 

  Helgeturer Bolærne og Ramsholmen 1 2 36 72 

  Helgetur Tjønneberget 1 4 36 144 

6 Bassengtrening    
  

  Gjennomføring, logistikk og "bassengledelse" 10 2 6 120 

7 "Hands On" praktiske gjøremål    
  

  Utvidelse av kajakkplasser i Sjøboden inklusive merking 1 2 8 16 

  Henting og klargjøring av nye kajakker 1 2 4 8 

  Reparasjon av kajakker (Innkjøp og henting av materiell) 1 1 16 16 

  Søppeltømming / Levering Lindum / Vask av garderobe toaletter 1 1 6 6 

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

  Totalt antall dugnadstimer (anslått)       1715 

            
 
 
 

 
*** 
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Det er styrets vurdering at Gyldenløve Kajakklubb er et veldrevet klubb med, god økonomi, gode rutiner 
et godt, aktivt og inkluderende miljø. Takk til medlemmene og de tillitsvalgte for deltakelse og innsats i 
sesongen 2018. 
 

Dato/år: 31. oktober 2018 
 
 Jens Petter Ørjansen Torill Flyen 
 Leder Styremedlem 
 
 Gry Klemetsen Jan Erik Fevang 
 Styremedlem Styremedlem 
 
 Anund Wigen 
 Varamedlem 
 


