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Nyhetsbrev april 2019 

Velkommen til ny kajakksesong! 

Fjordisen er borte, snø og is har smeltet de fleste steder i lavlandet og løvtrærne har begynt å få 

grønnfarge. Våren er her!  Våre aktive har unnagjort påskesamling i Flekkefjord, og gleder seg til 

første Norges Cup stevne som går av stabelen i Tysvær helgen 10. – 12. mai.  

2019 blir et aktivt og spennende år for BKK.  Alle arrangementer er eller vil bli annonsert på vår 

hjemmeside www.baerumkajakklubb.no og på Facebook:  

 Vårdugnad lørdag 27. april fra kl. 10.00.  

 Sesongåpning onsdag 1. mai kl.13.00 (taler, flaggheising og kaffe/kaker i 3. etg).  

 World Cup i maratonpadling 30.mai – 2.juni på Kadettangen 

 Sommercamp for barn / unge (10 - 14 år), 12. til 16. august. 

 17. august: NC 4 fra Kalvøya (200m og 500m),  

 18. august: Kortbanemaraton fra Kalvøya/Kadettangen 

 Kalvøya rundt, 4. september fra kl. 18 (to runder på Kalvøya på likest mulig tid) 

 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.  Det tradisjonsrike Vestfjordløpet/Nesøya rundt som BKK 

pleier å arrangere på Kr. Himmelfartsdag, utgår i 2019, siden det faller samtidig med World Cup.  Vi 

kommer tilbake til Vestfjordløpet i 2020! 

Viktige saker:  

Vårdugnad lørdag 27.4 kl. 10 -14 
Tradisjonen tro – første lørdag etter påske blir det 
vårdugnad på klubben. Da skal det ryddes, vaskes, oljes 
og rakes slik at klubbhus og uteområder blir så bra som 
mulig foran den nye sesongen. Vi håper å se mange av 
dere der, og bruk gjerne medlemsappen (se nedenfor) til 
å si fra om du kommer på dugnaden. Ta gjerne med kost, 
rake og klipper til utearbeider og vaskebøtte og –hansker 
til innearbeider. Som vanlig blir det servering av pølser, 
saft og kaffe til flinke dugnadsarbeidere.   

Medlemskontingent og ny medlems-app 
Medlemskontingent for 2019 ble sendt ut i slutten av 
januar, primært på e-post eller SMS. Vi ser at en del 
fortsatt ikke har betalt og oppfordrer alle til å sjekke om 
dere har betalt.  Så minner vi om vår nye 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, 
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medlemskort og info om klubbarrangementer.  Du finner 
ditt brukernavn nederst i e-posten med dette 
nyhetsbrevet. Du kan enkelt opprette passord selv. Ta 
kontakt på bkk@enginor.no dersom du ikke får lastet ned 
Spoorz klubbapp.   

Prøve VM / World Cup i maraton 31. 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.  Onsdag 29.mai blir det en stor dugnad 
med oppsetting av til sammen ca. 20 deltaker- og 
funksjonærtelt på Kalvøya og Kadettangen og nedtaking 
av de samme teltene søndag 2. juni. Meld deg gjerne til 
tjeneste på bkk@enginor.no. Hjemmesiden for VM 2020 
er: www.vm2020.no.  
 

 
 

 
 

Vi minner om påbudet om padlevest – hele året 
BKKs retningslnjer for bruk av padlevest finner du på vår 
hjemmeside, under fanen «Sikkerhet». 
Konkurransepadlerne har fritak når de er med på 
organisert trening eller konkurranser, men for alle tur- og 
rekreasjonspadlere er det ifølge norsk lov påbudt bruke 
padlevest hele året.  Padlevest eller ikke. Det er en bra 
regel å padle innenfor svømmeavstand fra land, avhengig 
av vanntemperatur.  

 

 

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) 
Rabatt gis mot framvisning av medlemskort, som kan 
lastes ned fra vår klubb-app.  

 

 

 

Velkommen til padling, hyggelig samvær på brygga og frivillig innsats sesongen 2019! 

Hilsen Kristin Strand Amundsen, leder BKK 
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