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Nyhetsbrev september 2018 

Fortsatt fine padlemuligheter og bryggedugnad lørdag 13. oktober 

Høsten står for døren, men det er varmt i vannet og vi kan fortsatt håpe på fine padledager. Nå blir 

det færre fritidsbåter og det ligger til rette for gode treningsforhold og fine naturopplevelser i 

Vestfjorden.   

Vi har fortsatt noen spennende aktiviteter foran oss:  

 Helgen 15. og 16. september er det NC 6 / NM lagbåt på Årungen.  Her er det duket for harde 

dueller om heder, ære og titler som norgesmestre!  Denne helgen skal det også avgjøres 

hvem som vinner Norges Cup sammenlagt, både for lag og individuelt. Ta turen til Årungen! 

 Onsdag 19. september fra kl. 18 arrangeres Kalvøya rundt.  Denne konkurransen passer for 

alle. Hvem klarer å padle to runder rundt Kalvøya på likest mulig tid? Etter padlingen blir det 

servering av pølser mv, tradisjonen tro.  

 Tirsdag 25.09 er det klubbmesterskap for de unge aktive.  

 Lørdag 13.10 fra kl. 10.00 er det bryggedugnad på klubben.  

Våren og sommeren har vært preget av høy aktivitet i BKK  

 Vi har fått ny hjemmeside / nytt medlemsregister. Sjekk www.baerumkajakklubb.no 

 Vi har arrangert 6 våttkortkurs, og utstedt til sammen rundt 50 våttkort til nybegynnere.  

 Vi har arrangert gratis teknikkurs for turpadlere.  

 Vi har arrangert Vestfjordløpet 10. mai og svært vellykket NC 4 18. og 19. august. 

 Vi har arrangert Kajakkskole og Sommercamp for barn 

 Vi har innført digital km-registrering. 

Tusen takk til alle som bidro for å få NC4-arrangementet godt i havn.  

Viktige saker:  
Dugnad lørdag 13. oktober fra kl. 10.00 
Mange har sikkert lagt merke til bryggene som har ligget langs 
øya siden tidlig i sommer.  Bryggene har BKK kjøpt av Bærum 
kommune, og nå skal disse bryggene få sin endelige plassering. 
Vi håper derfor at arbeidsvillige og gjerne snekkerkyndige 
medlemmer stiller på noen timers dugnad denne lørdagen. 
Andreas og Sven har tenkt ut en lur plan for hvordan vi skal 
bruke bryggene, og nå skal planen iverksettes.  

 

http://www.baerumkajakklubb.no/
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Vi minner om påbudet om padlevest hele året.  
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, så er det en bra regel å padle innenfor 
svømmeavstand fra land, avhengig av vanntemperatur.  
  

Kan du hjelpe til med å forbedre tilbudet til BKKs turpadlere?  
Styret i BKK består av hardt arbeidende ildsjeler som gjør en 
stor innsats for klubben og fellesskapet.  Men vi er ikke fornøyd 
med egen innsats når det gjelder tilbudet til turpadlere. Vi 
trenger litt hjelp både med å finne ut hvilke aktiviteter vi skal 
tilby, og iverksette disse aktivitetene.  Kanskje du kan gjøre en 
innsats for å forbedre BKKs sitt tilbud til turpadlere? Meld deg 
gjerne til tjeneste på bkk@enginor.no, eller ta kontakt med en i 
styret når du er på klubben.  
 

 

Husk å stenge dørene til båthallen når du forlater klubben! 
Dessverre får vi stadig tilbakemelding om at dørene til 
båthallen ikke er lukket.  Bildet er fra kvelden søndag den 26. 
august. Vi har heldigvis vært relativt forskånet for tyverier, selv 
om både årer og kajakker har blitt borte opp gjennom årene. Vi 
minner om at den enkelte som har kajakk i båthallen må sørge 
for egen forsikring av kajakken. Innboforsikring vil trolig ikke 
dekke et evt. tyveri fra en slik felles båthall, så egen 
båtforsikring er nødvendig. BKK har ikke økonomisk ansvar for 
evt. tyverier fra båthallen.   

 
BKK sprutvest og spruttrekk til salgs 
Vi selger flotte sprutvester og spruttrekk med klubbens logo 
på.  Trekkene koster 600 kr og vestene koster kr. 400 kr. Ta 
kontakt på bkk@enginor.no eller møt opp på klubbkontoret 
mellom kl. 18-20 på onsdager ut september hvis du ønsker å 
kjøpe trekk eller vest.   

 
Alle BKK-ere ønskes en strålende padlehøst! 

Hilsen Kristin Strand Amundsen, leder BKK 

VERDIER 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

VISJON 
Lengst mulig, flest mulig, best mulig. 
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