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Nyhetsbrev januar 2019 

Godt nytt padleår! 

2018 ble nok et strålende padleår for BKK: Resultatene for våre konkurransepadlere har vært gode, 
med seier i Norges cup for lag for fjerde år på rad!  I tillegg må det nevnes at Maria Virik vant en 
bronsemedalje på K1 1000m i U23 VM, en meget sterk prestasjon av førsteårssenioren. Maria vant 
også Kongepokal på K1 500 m i NM.    

I 2019 vil vi fortsatt fokusere på tiltak for å bedre rekrutteringen; både av voksne turpadlere og 
barn/unge. I tillegg vil vi jobbe med å tilby aktiviteter slik at medlemmene ønsker å forbli i klubben 
vår. Vi skal prøve å bli en bedre organisert klubb med engasjerte medlemmer som bidrar med 
dugnadsarbeid for å løse de oppgavene som trengs. Samtidig skal vi ta godt vare på det beste med 
klubben vår: det uformelle og hyggelige klubbmiljøet.  Bærum Kajakklubb skal fortsette å være en 
fantastisk arena for unge og oss litt mindre unge for idrettsglede og gode padleopplevelser. 

2019 blir et aktivt og spennende år for BKK:  

x Årmøte 12. februar kl. 19.00 på Båtsportens Hus.  
x Vårdugnad lørdag 27. april fra kl. 10.00.  
x Sesongåpning onsdag 1. mai kl.13.00 (taler, flaggheising og kaffe/kaker i 3. etg).  
x World Cup i maratonpadling 30.mai – 2.juni på Kadettangen 
x Sommercamp for barn / unge (10 - 14 år), 12. til 16. august. 
x 17. august: NC 4 fra Kalvøya (200m og 500m),  
x 18. august: Kortbanemaraton fra Kalvøya/Kadettangen 
x Kalvøya rundt, 4. september fra kl. 18 (to runder på Kalvøya på likest mulig tid) 
x Klubbmesterskap, tirsdag 24.09 kl. 17.00   

I tillegg kommer vi til å arrangere våttkort-kurs, padleteknikk-kurs og kajakkskole i 2019.  Vi har også 
planer om å tilby fellesturer for turpadlere. Alle arrangementer blir annonsert på vår hjemmeside 
www.baerumkajakklubb.no og på Facebook. Så følg med!  

Viktige saker:  
Årsmøte tirsdag 12.02.2019 kl.1900. 
Velkommen til årsmøte, tirsdag 12. februar 2019 kl. 19.00 i 
3. etasje på Kalvøya. Sakslisten er som vanlig; vi går gjennom 
styrets rapport og fjorårets regnskap, samt at vi skal vedta 
budsjettet for 2019. Forslag til saker til årsmøtet må sendes 
på e-post til Bkk@enginor.no innen 29. januar. 
Saksdokumentene legger vi på hjemmesiden seinest en uke 
før årsmøtet.  
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Medlemskontingent og ny medlems-app 
Medlemskontingent for 2019 sendes ut i disse dager.  Fra 
2018 baserer vi oss på digital kommunikasjon med våre 
medlemmer. Kontingentkrav blir derfor sendt ut på e-post 
eller SMS. I tillegg lanserer vi nå en medlems-app fra vår 
leverandør Spoortz.  Denne lastes ned på mobilen på vanlig 
vis – søk på «Spoortz».  Appen gir innhold fra hjemmesiden, 
man kan lett finne betalingsstatus, medlemskort og info om 
klubbarrangementer.  Du finner ditt brukernavn nederst i e-
posten med dette nyhetsbrevet vedlagt, og kan da enkelt 
opprette passord selv. Ta kontakt på bkk@enginor.no 
dersom du ikke får lastet ned Spoorz klubbapp.   
 

 

Prøve VM / World Cup i maraton 30. mai til 2. juni 2019 
VM 2020 nærmer seg med stormskritt, og allerede i 
månedsskiftet mai / juni skal det arrangeres prøve VM. 
Forberedelsene er godt i gang, med Sven Nicolaisen i spissen 
for BKKs sin dugnadsgjeng. Vi trenger flere hender til å bidra 
rett i forkant og under selve arrangementet.  Har du lyst til å 
bidra? Meld deg gjerne til tjeneste på bkk@enginor.no, eller 
svar på spørreundersøkelsen som er sendt ut til alle våre 
medlemmer. 
 

 

Vi jobber med utvidelse av båthallen 
Styret har en tid jobbet med å få til en liten utvidelse av 
båthallen.  Båthallen vår er helt full av kajakker; private og 
klubbbåter, og det at vi ikke kan tilby båtplasser til flere, er 
en begrensning for videre utvikling av klubben. VI har derfor 
en tid jobbet med å få en liten utvidelse av båthallen.  
Dialogen med Bærum kommune har vært positiv og vi 
jobber nå med å få det formelle på plass (reguleringsplan), 
og utover i 2019 må vi fokusere på finansiering.  Det er 
svært kort tid, men vi har fortsatt et lite håp om at en 
utvidelse kan være på plass til VM 2020.  
 

 

Medlemsfordeler:  
Våre gode sponsorer tilbyr følgende medlemsfordeler:  
30 % på trelastvarer og byggevarer hos Thaugland 
20% på leie av container for henting av avfall hos Franzefoss 
20% på hele butikken hos Bull Ski og kajakk (unntatt 
elektronikk og enkelte sykler og kajakker) 

 

 

Velkommen til padling, hyggelig samvær på brygga og frivillig innsats i 2019!                                    
Hilsen Kristin Strand Amundsen, leder BKK 


