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Idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet
(Presentert på årsmøte, 15. februar 2018)

Nåsituasjon 2017
 45 aktive barn og unge – blant Norges største,
 Stor juniorgruppe (1. års senior i 2018)
 Få jenter og gutter i noen aldersklasser.
 Gode sportslige resultater
 flere klassevinnere i Norges Cup
 Både jenter og gutter som representerer Norge internasjonalt
 Gode trenere
 Dyktige og entusiastiske trenere
 Trenger påfyll av trenere / ungdomstrenere
 Treningsfasiliteter/Båthall
 Trenger flere lokaler / mer plass til vintertreninger
 Ingen ekstra kapasitet i båthallen

 Arrangement
 Vestfjordløpet (40 deltakere), Norges Cup (180 deltaker), Kalvøya rundt.. (40 deltakere),
 VM maratonpadling 2020
 Turpadlere
 Stor turnover på medlemmer. (1 – 2år). Mange melder seg inn og betaler aldri kontingent.
 Etter flere år med økende medlemsmasse, er denne synkende i22017.
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Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet

1. Nok aktive på hvert årstrinn

BKK er et KULT sted å trene, «konkurransedyktig tilbud fra 11 år»
 6 aktive per årskull fra 12 til og med junior år med 50/50 fordeling jente / gutt (60 aktive)
 1 a Økt rekruttering

 1 b Forhindre frafall

 Synlighet på Kalvøya

 Samling om høsten

 Kontakt med skoler, skiklubber,
svømmeklubber

 Sosialt med nærsamlinger, klubbkvelder etc

 Samarbeid med andre idretter

 Flest mulig deltar på påskesamling og
sommerleir (Laksevåg)

 Nybegynnerkurs

 Felles transport til Norges Cup

 Sommercamp

 Gode og engasjerte trenere
 Involvere foreldre i klubbarbeidet
 Nøktern men bærekraftig
treningsavgift/stevnekontigenter.
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2. Flere turpadlere

BKK er kjent og etterspurt sted for turpadlere
 Turpadlere som låner klubbens kajakker øker fra 210 til 275
 2 a Økt rekruttering

 2 b Forhindre frafall

 PR: web-side, FB, Budstikka, bedrifter i Sandvika

 Teknikk-kurs for litt videregående

 Arrangere våttkortkurs – reklamere for
medlemsskap

 Fellestreninger / turer for turpadlere

 Samarbeid med SANT om arrangementer

 Digital km-registrering med premiering,
lengst/flest / trekning

 Åpen dag - kan prøve padling
 Bedre profilering på klubbhuset – plakater på
Kalvøya

 Godt vedlikehold av klubbutstyret

 Nøktern, men bærekraftig medlemskontigent

 Utvidelse av båthallen
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3. Topp resultater
BKK får GODE sportslige resultater, «toppen» for noen og mestring for alle»
 Alle aktive deltar på NC 4 og klubbmesterskapet
 Minst 75% av aktive på NC rundt i landet, og topp tre utøvere i flere klasser.
 3 a God organisering og økonomi

 3 b Topp anlegg og trenere

 Etablere arbeidsgrupper / komiteer med
sponsing, samlinger, utvidelse båthall

 Samling om høsten

 God økonomistyring

 Flest mulig deltar på påskesamling og
sommerleir (Laksevåg)

 Foreldreinvolvering

 Felles transport til Norges Cup

 Nytt medlemsregister med betalingsløsninger
for arrangement

 Gode og engasjerte trenere

 Få flere sponsorer / samarbeidspartnere

 Stenge Sandviksbukta for båttrafikk

 Involvere foreldre i klubbarbeidet
 Faste baner på Sandviksbukta hele
sommersesongen
 Padlemaskinrom i båthallen
 Større treningsarealer i vintersesongen.
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