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1. Styret og tillitsvalgte 2010  

Styrets sammensetning 

Etter valg på årsmøtet 25. februar 2010 har styret bestått av: 

Sveinung Oftedal leder 
Frode Stangebye nestleder  
Cathrine Schjøth kasserer 
Randi Nygaard styremedlem 
Marianne Lynum styremedlem 
Erik Rønning styremedlem 
Sissel Helling  varamedlem  
Marius Halvorsen varamedlem 

Tillitsmenn/ kvinner 

Øyvind Hansen materialforvalter 
Bjørn Slapø båthussjef  
Elizabeth H. Glad redaktør 
Sissel Helling klubbvert 
Jørgen Hjemdal oppmann sprint/bane 
Per Omreng oppmann rekrutt 
Anne Wahl oppmann tur 
Morten Groven oppmann hav 
Haakon Langballe oppmann tirsdagsrace 
William Gram og Runar Nygård   revisorer 
Olaf Gunderson oppmann badstue 

Engasjert av styret 
Bjørn Slapø og Nina Gudmestad sekretær (lønnet) 
Tom Selvik  trener (lønnet) 
Kristian Strand Lühr  trener (lønnet) 
 

Valgkomité  
Dag Norum (leder), Anne Wahl og Annett Brohmann 
 

2. Hovedpunkter 

2010 var et svært aktivt år for OKK.  

 Antall medlemmer økte 

 Vi gjennomførte flere innvesteringer i bygg og anlegg hvor nytt treningsrom var 
det viktigste. I tillegg anla vi en ny handikapbrygge, oppgraderte utearealet og 
etablerte lagringsområde for lagbåter.  

 Vi investerte også i nytt utstyr til treningsrom, teknisk utstyr til arrangement, 
kajakker både til hav, turrace, barn og lagbåt og ny kajakkhenger.  

 OKK var også en svært aktiv stevnearrangør i 2010.  

 Sportslig oppnådde vi meget gode resultater; vi vant lagcupen i flattvann, vi 
oppnådde mange førsteplasser nasjonalt, vi har utøvere som fikk meget gode 
internasjonale resultater i flattvann og vi gjorde det meget godt i flere turrace. 
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Klubben har en sunn økonomi som er en av årsakene til at vi har kunnet løse de 
mange oppgavene vi har hatt i 2010. Klubben trenger et robust inntektsgrunnlag for å 
løse utfordringene vi har for å nå de fastsatte målene. 

3. Møtevirksomhet 

Styremøter 
Styret har hatt 10 ordinære styremøter i 2010 inkludert det tradisjonsrike julemøtet, 
samt 2 styremøter i 2011. 
 
Øvrig møtevirksomhet 
Det har i tillegg vært en rekke møter knyttet til særskilte saker som: 

 Bygging av nytt treningsrom (Byggekomiteen) 

 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen (Bestumkilens Venner) 

 Etablering av HMS for havpadling i OKK 

 Kursvirksomheten 
 

De viktigste sakene som er drøftet gjennom året er:  

 Etablering av nytt treningsrom 

 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen 

 Etablering av HMS for havpadling i OKK 

 Fastsettelse av innhold og opplegg for introduksjonskursene 

 Ny hjemmeside for OKK 
 

Viktig aktivitet rettet mot eksterne parter 

 Arbeidet opp mot Bystyret for å få fastsatt reguleringsplan for etablering av 
ro- og padlebane i Bestumkilen, og for å forsøke å  få bevilget 
prosjekteringsmidler. 

 Arbeidet opp mot bydelen vedrørende planen for ”Fremtidens Bestumkilen”. 

 Arbeidet opp mot Statens Vegvesen og Oslo Kommune vedrørende 
utvidelse av gang- og sykkelveien 

 

4. Medlemsopplysninger  

År Menn Kvinner Totalt 

2004 996 (67 %) 496 (33 %) 1492 

2005 991 (66%) 511 (34%) 1502 

2006 1086 (65%) 574 (35%) 1660 

2007 1166 (67%) 574 (33%)  1740 

2008 1145 (66 %) 577 (34 %) 1722 

2009 1146 (64,5 %) 631 (35,5 %) 1777 

2010 1160 (64%) 660 (36%) 1820 

 
31.12 2010 hadde klubben 1820 betalende medlemmer. Dette er 43 flere betalende 
medlemmer enn per 31.12 2009.  

 
I løpet av 2010 er 220 medlemmer strøket (pasifisert) på grunn av manglende 
betaling av kontingenten. Av disse hadde 75 meldt seg inn i 2010. 
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I forhold til alder og kjønn fordeler medlemmene seg som følger: 
 

 

Alder Kvinner Menn Totalt Totalt % 

Over 60 år 40 155 195 10,7 

50 - 60 år 131 243 374 20,5 

40 - 50 år 186 300 486 26,7 

30 - 40 år 220 305 525 28,9 

20 - 30 år 64 92 156 8,6 

Under 20 år 19 65 84 4,6 

Totalt 660 1160 1820 100,0 

 
 

Klubben har 5 æresmedlemmer. Disse er Willem Eckhoff, Finn Bredesen, Knut 
Holmann, Anne Wahl, Olaf Gunderson. 
 

5. Inntaksstopp 

På grunn av stor tilstrømming av medlemmer ble det i perioder innført midlertidig 
inntaksstopp i 2010. Da sesongen gikk mot slutten ble den permanent da OKK ikke 
tar inn medlemmer uten at de har gått på introduksjonskurs. 

6. Klubbens eiendom og materiell  

Vaktservice AS 
Klubbens lokaler i Hovedhuset er sikret med sensorer om natten med varsling til 
alarmsentral. Dette gjelder innbrudd og brann. Vaktservice AS inspiserer og stenger 
anlegget vårt om kvelden og åpner Hovedhuset med sentralnøkkel ca. kl 06.00 hver 
morgen. I tillegg må døren åpnes med klubbnøkkel av det enkelte medlem. 

 
Ny treningssal med kajakklager C og D 
Ovennevnte lokaler ble overtatt 01.04.10 med det meste av treningsutstyret på plass. 
I løpet av sommeren ble resten av utstyret montert. I forbindelse med byggingen fikk 
vi et tilskudd på kr 700.000,- fra Idrettsetaten. 
 
Handikapp brygge 
Ny U-brygge ble tatt i bruk i år. 
 
Ny platting ved Junior-bua samt opplagringsplasser for 2- og 4- kajakker 
Eksisterende platting er utvidet langs Juniorbua. I tillegg er det bygd 2 stk 
lagerplasser langs gjerde mot bekken for 2 stk 2- og 4-kajakker. Videre er det satt 
opp et metall lagerreol for ca. 10.stk kajakker på plattingen. 
 
Isolasjon av taket på Hovedhuset 
I forbindelse med utskiftning av takpappen på Hovedhuset ble hele taket 
varmeisolert. Dette sees også i forbindelse med fremtidig varmeisolasjon av dame- 
og herregarderobene. Videre ble det montert varmekabler i taknedløpene for å unngå 
isdannelser. 
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Nytt vanninnlegg 
Vanninnlegget frøs til på julaften selv om varmekabelen på vanninnlegget viste at 
varmen var på. Varmekabelen viste seg å være defekt. I løpet av julehelga ble det 
lagt et nytt vanninnlegg frem til teknisk rom og tilkoplet vannledningen der. 

 
Utvendige anlegg. Oppstillingsplasser for kajakktilhengere, etc. 
Følgende tiltak er gjennomført på utvendige anlegg: 

- Det er bygget 2 stk hellebelagte oppstillingsplasser for kajakktilhengere. 
- Sykkelstativet er utvidet med 50 %. 
- Asfaltdekke ved Juniorbua er reparert og utvidet, 
- Bekkeforsterkningen av stein langs bekken er reparert og utvidet 
- Det er lagt ny gressplen under trærne. 

 
Bygg- og tekniske anlegg.  
Det er foretatt de vanlige små vedlikeholdsarbeider av plattinger, brygger, låser, etc. 
Nye lysarmaturer er skiftet ut i treningshallen samt en rekke andre småarbeider på 
det elektriske anlegget. 
 
Dugnader 
Det er holdt 2 dugnader, vår og høst, med ca. 40 personer hver gang. Her foretok vi 
de vanlige opprydningene på eiendommen, vasket treningshallene, garderobene, 
dusjer, etc. Raket løv og foretok en del mindre arbeider. Dugnaden ble avsluttet med 
sosialt samvær på brygga. 

 
Tilsyn med eiendommen. 
Som før om årene er det noen frivillige ildsjeler som holder orden på eiendommen 
vår samt drifter og utfører diverse arbeider slik at vi andre bare kan kose oss og 
padle. Disse ildsjelene er: 

- Oluf som vedlikeholder ventilasjonsanlegget i treningshallen, badstuovnen 
samt følger opp våre serviceavtaler på brannapparater samt kloakkpumpa. 

- Rolf Halden som skifter ut alle defekte lysarmaturer, småfeil, etc. på EL-
anlegget, samt reparerer feil på klubbkajakkene. 

- Tore Brandt som har ansvaret for å ta opp og sette ut bryggene våre 
 

7. Materiell 

Følgende materiell er anskaffet i løpet av året: 
Treningsmateriell. 

- 5 stk DanSprint kajakkmaskiner(pluss 2 stk i 2011) 
- 3 stk Magnar treningsapparat 
- 2 stk Helga treningsapparat 
- 1 stk Consept 2 Skierg treningsmateriell 
- 1 stk Consept RoErg treningsmateriell 
- 1 stk Ballstativ 

- 1 stk Benktrekk stativ 

- 1 stk Brutal mage 

- 3 stk Spinningsykler 
- 1 stk oppheng tau fra taket 
- 1 stk stålkasse for løst utstyr 
- Diverse håndmanualer av gummi med stativ 
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- 2 stk stativer med vekter 
- 1 stk ryggapparat 
- Diverse gummimatter i begge treningshallene 

- Diverse treningsmatter med veggoppheng 

- Diverse sits, DanSprint skafter, etc.  

8. Distanseregistrering  

Sluttdistanseprotokollen ble tatt inn 11. januar 2011. Medlemmene hadde da hatt 
mulighet til å melde inn utpadlet distanse også per e-post fram til 10. januar. Det har 
blitt sendt ut to felles e-poster, lapper i kajakkene på hver båtplass og lagt ut på 
hjemmesiden om registreringen i sluttdistanseprotokollen. Fortsatt er det mange med 
båtplass som unnlater å føre inn padlet distanse, med det resultat at de kan miste 
båtplassen. Styret vil i år, som i fjor, bruke protokollen aktivt for å vurdere om 
medlemmer som ikke fører opp padlet distanse, skal miste båtplassen. 

 

9. Flattvann/ sprint  

I løpet av 2010 har OKK tatt steget opp til å bli landets ledende klubb på flattvann. 
Etter siste Norges Cup stevne i begynnelsen av september ble det klart at OKK vant 
lagcupen sammenlagt med rekordsummen 4063 poeng. På de neste plassene kom 
meritterte klubber som Strand og Tysvær. Dette er en imponerende prestasjon med 
tanke på hvor klubben var for få år siden, og viser resultatet av godt og systematisk 
arbeid både på trener/ leder siden og ikke minst blant utøverne. Noe å være stolt av 
for alle OKK'ere! 
 
Ser man litt bak totalresultatet går det frem at vi har de suverent beste utøverne 
innen senior damer, junior herrer og gutter 12 og 14 år. Det gror godt i flere av de 
andre klassene også, som for eksempel ungdom herrer.  Vår største utfordring 
fremover blir kanskje å få frem nye utøvere i de yngre klassene for piker/ damer.  
Agnes og Louise har gått foran og vist vei med fantastiske resultater, og vi håper at 
dette kan være en inspirasjon for nye padletalenter blant jentene. 
 
Kanskje mest gledelig av alt er at vi setter stadig nye deltaker rekorder på Norges 
Cup stevnene. På det meste stilte OKK med 36 deltakere, mange av disse piker og 
gutter som var med i sine første stevner. Det er flott at så mange har lyst til å prøve 
konkurransepadling! Det har også vært god deltakelse på Kajakkskolen i år.  Dette er 
kanskje vårt viktigste verktøy for å rekruttere nye utøvere til padlesporten.  
 
I tillegg til stor bredde og god rekruttering har klubben også fått frem flere 
landslagsutøvere på seniornivå.  Agnes og Louise et tatt ut på A-lag dame, mens 
Lars Hjemdal er tatt ut på Herre utviklingslag/ U23 for sesongen 2010/ 2011. Alle de 
tre nevnte har også vært viktige bidragsytere som trenere på Kajakkskolen. 
 
Når man skal oppsummere sesongen 2010 er det vanskelig å komme utenom 
trenerne Tom og Kristian. Vi våger å påstå at de er det beste trenerteamet i norsk 
padlesport. De sportslige resultatene taler for seg selv, men minst like viktig er det 
fantastiske miljøet de har skapt for våre barn og unge. Her blir alle sett og tatt vare på 
uavhengig av ambisjoner og talent, og det er ikke vanskelig å se at utøverne trives og 
har det gøy på trening og i konkurranser. 
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Sesongen 2010 har også vært året hvor OKK har tatt større ansvar som 
medarrangør av både Norges Cup, NM og Nordisk. Gitt vår posisjon i padlesporten 
er det helt naturlig vi tar vår del av jobben med å arrangere stevner. Det har medført 
at tillitsvalgte og foreldre har lagt ned betydelig arbeidsinnsats. 
 
Resultater nasjonalt: 
Sammenlagtseieren i Norges Cup er allerede nevnt. Av individuelle resultater kan 
være verdt å nevne: 

 Agnes og Louise ble henholdsvis nummer 1 og 2 i Norges Cup individuelt 

 I knalltøffe senior herrer leverte Henrik Paust og Marius Halvorsen 11. og 12. 
plass sammenlagt 

 Lars Hjemdal vant sammenlagt og alle løp han deltok i i Norges Cup for junior 
herrer 

 Per Chr Wessel, Eivind Vold og Elling Oftedal ble nummer 6,7 og 8 
sammenlagt i junior herrer 

 Åsmund Heir tok en sterk 5. plass sammenlagt i ungdom herrer, mens Jon 
Smebye fulgte opp med en 9. plass 

 Anna Oftedal ble nummer 11. sammenlagt i ungdom damer 

 I gutter 14 år tok Jon Amund Vold en sterk 6. plass, mens Åsmund Aamodt 
Resell kom på 8.plass og Jens Christian Landmark på 10.plass 

 Marcus Wang leverte knallsterkt med 2. plass sammenlagt i gutter 12 

 9 år gamle Victoria Wang hevdet seg flott i piker 12 med en 8.plass 
sammenlagt 

 NM lagbåt endte med 5 gull, 7 sølv og 1 bronse til OKK 

 I NM individuelt/ UM lagbåt ble det også en rik medaljehøst for OKK.  I 
ungdom herrer ble det bronse på K-2 500 m og sølv på K-2 3000 for Jon og 
Åsmund. I K-4 ble det sølv til vår ungdomsbåt med Jon, Åsmund, Christian og 
Trym. I juniorklassen for herrer var Lars klart best med gull på alle 4 
distanser. Eivind Vold fulgte opp med bronse på K1 1000 meter og Per 
Christian Wessel med bronse på K1 200 meter. I seniorklassen for kvinner 
tok Agnes bronse på K1 500 meter og sølv på K1 1000 og K1 5000 meter. 

 
Resultater internasjonalt: 
OKK har vært representert med en rekke padlere internasjonalt gjennom sesongen 
og våre gutter og jenter har levert meget sterke resultater. Agnes og Louise har 
deltatt både i EM, VM og Verdens Cup. Eivind og Lars har representert Norge i bl.a. 
Nordisk, EM og Verdens Cup og VM i maraton.  I Nordisk mesterskap på Årungen 
hvor OKK var medarrangør stilte vi en stor tropp. Åsmund Heir og Jon Smebye var 
en del av Norges lag for ungdom herrer. I juniorklassen var vi representert med Per 
Christian og Elling i tillegg til Eivind og Lars. Marius og Henrik forsvarte Norges og 
kubbens ære i seniorklassen. 
 
Av resultatene trekker vi frem: 
 
VM i Maraton i Banyoles, Spania: 
Sammen med Lisa Sheriff padlet Agnes inn til en historisk bronsemedalje i K2 for 
kvinner senior. Utrolig sterkt av Agnes som første års senior! Lars og Eivind hadde 
medaljeambisjoner i juniorenes K2, og var nok litt skuffet etter å ha padlet inn til 6. 
plass etter en uheldig start. Uansett solid levert av ambisiøse unggutter! 
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Senior VM i Poznan, Polen 
Agnes og Lisa Sheriff padlet seg frem til A-finale i K2, og endte til slutt på 5. plass!  
Nok et imponerende resultat som mange av oss også fikk gleden av å følge ”live” på 
TV. 
 
Senior EM i Transomas, Spania 
Igjen en sterk prestasjon av Agnes og Lisa Sheriff med sjette plass i K2 1000 meter. 
 
Verdens Cup Maraton i Tyn, Tjekkia 
Her var Lars eneste deltaker fra OKK.  Til sin egen og andres overraskelse viste Lars 
hele feltet ryggen og vant juniorklassen for herrer med klar margin.  Solid innsats i et 
sterkt felt! 
 
Junior regatta i Bochum, Tyskland 
Lars og Eivind viste muskler og fosset inn til 4. plass i et sterkt internasjonalt juniorfelt 
på K-2 1000 meter. Bochum regattaen er det største internasjonale juniorstevnet som 
blir arrangert ved siden av EM og VM for juniorer 
 
Nordisk mesterskap maraton i Finspång, Sverige 
Her var det god norsk deltakelse, men kun Lars som stilte fra OKK. Etter et vel 
gjennomført løp kunne Lars smykke seg med tittelen Nordisk Mester i maraton for 
junior herrer. 
 
Verdenscup i Vichy, Frankrike 
Her fikk Agnes og Louise sitt internasjonale gjennombrudd med 5.p plass på K-2 
1000 meter. Jentene padlet også meget sterkt på K-4 500 meter sammen med Lisa 
Sheriff og Mira Falch fra Strand. Her ble det 8. plass i finalen, og det var den første 
gangen Norge hadde med en K-4 i finalen på damesiden i World Cup siden 
innføringen i 1994! 

10. Maraton (”Flåten”) 

Maratongruppa (”Flåten”) er en uorganisert og selvgående gruppe som deltar på tur/ 
maraton-løp i inn-og utland. Gruppen har også faste fellestreninger. 
 
Fellestreningen og kurs 
Hver torsdag har vi hatt organisert intervalltrening med høy kvalitet. På 
intervalltreningene ligger antall deltagere på 10 - 25. Det har vært to partier som 
trener på torsdagene. De raskeste trener kl 1700 og de som ikke henger med på 
dette partiet trener kl 1800 med instruktører fra blant annet flåten. Lørdager og 
søndager har en fast gjeng drevet intervalltrening. Etter hvert har dette også blitt til et 
fast opplegg med flere deltagere. 
 
Det ble arrangert 4 teknikkurs med langslagstrener Tom Selvik og Eirik Verås Larsen 
som instruktører. Vi har også hatt klubbkvelder med foredrag av Eirik Verås Larsen 
med tema teknikk og trening, og Lars Arne Andersen med tema basistrening. 
 
  



 

 9 

Turrace 
OKK har i 2010 bl.a. hatt deltagere i vårt eget Oslo Kajakkrace, Vestfjordløpet, 
Nøtterøy rundt, Blindleialøpet, Askerrunden, Strand Maraton og Arctic Sea Kayak 
Race, med mange gode resultater. 
 
”Internasjonalt” har vi som vanlig hevdet oss godt. OKK hadde 21 deltakere i 
Dalslands Kanotmaraton i Sverige, der det ble 6 pallplasser. I Gudenåløpet i 
Danmark, kom 7 av våre 8 deltakere på pallen. Spesielt skal nevnes Haakon 
Langballe, med klasseseier både i Dalsland og Gudenå’n. Gratulerer! 
 
Tirsdagsrace 
Det har i 2010 vært meget god deltakelse på klubbens faste tirsdagsrace. 
Tirsdagsracene startet opp 4.mai og siste race var 21. september. Det ble arrangert i 
alt 20 tirsdagsrace. Klubbmesterskapet for flåten ble arrangert 28.september.  
 
Antall deltagere i løpet av sesongen var 70, stadig økende. Antall startende på 5000 
m har ligget på 20-30 deltagere. 10 august stilte 32 båter på startstreken, da blir det 
trangt i Bestumkilen! 
 
På 500 m har antall startende ligget rundt 10 deltagere, med det største feltet på 13 
båter 17. august. 5000 m er stadig det mest populære løpet, muligens fordi det 
passer de litt eldre milslukerne best. 
 
De aktive ungdommene/ seniorene har deltatt på tirsdagsracene når det passet i 
forhold til trening og Norges Cup stevner. Man må vel erkjenne at disse nå danker ut 
veteranene i flåten. 
 
Det kommer stadig til nye deltagere fra turmiljøet. Til tross for at de fleste nye blir et 
stykke etter teten later det til at man synes det er greit. Det sosiale miljøet på brygga 
er veldig bra og det virker som miljøet tar opp nye medlemmer på en smidig måte. 
Aldersmessig spenner feltet fra 12 år til 60+. De yngste padler en runde kortere enn 
de andre. 
 
Det har vært noen episoder der den øvrige båttrafikken har kommet på kollisjonskurs 
med deltagerne eller har kjørt hensynsløst fort og laget mye bølger. Det har ikke 
skjedd noen ulykker, men man må hele tide være oppmerksom på båttrafikken som 
har liten forståelse for konkurransepadlernes adferdmønster. 

11. Havpadling 

For en del startet oppkjøringen til havpadlesesongen 2010 allerede i februar, 
riktignok innendørs. Marianne Lynum dro i gang bassengtrening sammen med Ann-
Kristin Skinlo og Pål Erik Gustad, og flere søndager dro OKK-ere til Sarpsborg for å 
delta på kurs og rulletrening.  

 
De fleste var likevel ikke i gang med sesongen før i april, og da i forbindelse med 
vårsamlingen på Tjøme. Det har blitt en tradisjon i OKK å arrangere storsamling for 
padlemiljøene rundt Oslofjorden den siste helgen i april. I år ble det rekorddeltagelse 
med nesten 100 turglade padlere, hvor av 60 tilhørte vår egen klubb. Våttkortkurs er 
en viktig og sentral del av programmet, og i år ble det gjennomført tre grunnkurs, to 
teknikkurs og ett aktivitetslederkurs. I tillegg var det tilbud om rulling, turer og 
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bølgelek. Mostranda på Tjøme og vakkert vårvær viste seg dessuten å være en 
sikker vinner. 
  
I løpet av mai og juni kom aktiviteten i gang også på ukedagene. Onsdagspadling for 
nybegynnere var et nytt tiltak som endelig skulle settes i system. Christopher Bull og 
Hans-Christian Alnæs tok med seg ferske padlere hver onsdag fra mai til slutten av 
juni, og deretter ut august. Tiltaket ble en kjempesuksess med veldig gode 
tilbakemeldinger. På forsommeren deltok 10-12 padlere hver gang. Hans-Christian 
og Randi Nygård dro også i gang Rull&Tull i løpet av mai. Hver fredag har disse lagt 
til rette for å utvikle rulletrening og kajakklek som et nytt aktivitetstilbud. 
  
De klassiske turene er kanskje ikke så mange i antall, men står desto sterkere i 
tradisjon. Mike Mills tok med seg padlere en sen lørdagsnatt i juni på overnattingstur 
til Steilene, Oluf Gunderson arrangerte pinsetur til Kosterskjærgården, og Sigurd 
Wenneberg inviterte på tur til Ulsholmen  i september, mens avslutningsturen havnet 
på Hamburgö, på det som trolig må være Götalands beste vandrerhjem. Mike og 
Sigurd har foruten turer gjort en kjempeinnsats med onsdagspadlingene. 
  
Med hensyn til våttkortkurs virker det som det finnes et nærmest umettelig behov. I 
tillegg til kursene på vårsamlingen, har det blitt kjørt fire grunnkurs og ett teknikk-kurs 
fra bryggen, og to grunnkurs i Horten. 
  
En stor takk til alle som har vært villige til å ta ansvar for ovennevnte aktiviteter. 

12. Arrangement 

OKK har i 2010 stått for flere store arrangement i 2010: 

 23-25. april arrangerte vi vårsamlingen for havpadling på Tjøme. 

 12-13. juni arrangerte OKK sammen med Strand KK og Asker Norges Cup 2 
(NC2) i flattvann på Årungen. 

 7-8. august arrangerte OKK sammen med Strand KK, Asker og Bærum KK 
Nordisk Mesterskap i flattvann på Årungen. 

 28-29. august arrangerte OKK sammen med Strand KK og Asker NM K1 
(senior/junior), Ungdomsmesterskap i lagbåt og Norges Cup 4 for G/P 12 og 
14 år. 

 18. september arrangerte vi Oslo Kajakkrace i Bestumkilen. 
 
Dette gjør OKK til en betydelig stevnearrangør, og det har krevd omfattende innsats 
fra flere av klubbens medlemmer. 

13. Kurs 

Fra 10. april til 30. august ble det avviklet 57 kurs for nybegynnere. Til sammen 
deltok 390 nye medlemmer på disse kursene. Kursene ble gjennomført av Kristian 
Strand Lühr med 14 kurs, Randi Nygaard med 44 kurs og Annett Brohmann med 3 
kurs. 53 kurs ble holdt med 1 instruktør og 4 kurs med 2 instruktører. Deltagere i snitt 
per kurs var 6,84. Det er registrert bare positive tilbakemeldinger etter gjennomført 
kurs. 
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14. Kommunikasjon 

Elizabeth H. Glad har vært redaktør i 2010. 
 
Klubbens medlemsblad har i mange år vært en viktig informasjonskanal for 
medlemmene i Oslo Kajakklubb. Internett, e-post og klubbens hjemmesider har de 
siste par årene overtatt mer og mer som primær kommunikasjonsform og i forhold til 
informasjonsarbeidet innad og utad i klubben. I 2010 ble arbeidet med videreutvikling 
og forbedring av klubbens nettsider intensivert. Nye hjemmesider ble klargjort til 
åpning i januar 2011. Da kommunikasjon gjennom hjemmesider er blitt den 
dominerende måten foreninger og lag informerer medlemmer og andre interesserte 
på, vil oppdaterte og gode hjemmesider være en viktig del av klubbens virksomhet 
fremover. 
 
I 2010 ble det utgitt en årbok for 2009 som var en omfattende trykksak som ble sendt 
til alle medlemmene. 
 

Oslo Kajakklubb har ved flere anledninger forøvrig vært i lokalpressen. Det har da 
vært fokus på ro- og padlebanen i Bestumkilen og flytting av kloakktømmestasjonen. 
Klubben har også vært profilert i VG og gjennom et innslag på NRK Dagsrevyen om 
sjøveisregler. 

15. Kontor og administrasjon 

Kontortid  
Frem til 1. september da Nina Gudmestad sluttet som klubbsekretær var kontoret 
ikke betjent på dagtid. Etter at Anine Lundh overtok som klubbsekretær har kontoret 
vært betjent mandager og/ eller tirsdager, utover det etter avtale. I tillegg har klubben 
hatt fast kontortid mandag og torsdag i tiden 1700 til 1900 fra mai til og med august. 
 
Båtplasser 
Klubben har 746 plasser til disposisjon for medlemmene. Det har vært stor rotasjon 
av båtplasser. I tillegg har en del mistet plassen på grunn av manglende padling. I 
løpet av året er 99 medlemmer blitt tildelt plass til kajakk. Ved utgangen av året sto 
det 64 på venteliste for båtplass, og av disse ønsker alle unntatt syv plass til 
havkajakk. 
 
Til disposisjon for klubbåter (klubbkajakker) har OKK 83 inneplasser og 20 uteplasser 
(på yttervegger). Plasser til nye klubbkajakker må enten finnes ved at eldre kajakker 
selges eller at man legger beslag på noen av de plassene som disponeres av 
medlemmer. Dette kan blant annet gjøres ved å frata kajakkplassen til de 
medlemmer som har to plasser og som ikke tilfredsstiller kravet til padlet distanse. 
 
Vedlikehold av klubbåter 
OKK har etablert en avtale med to reparatører som forestår reparasjon og merking av 
klubbens båter og utstyr. Klubben betaler for disse tjenestene. Denne ordingen har 
medført at nødvendige reparasjoner blir utført rimelig raskt. 
 



 

 12 

16. Utfordringer fremover  

Visjoner og mål 
I 2010 fastsatte OKK visjoner og mål for klubben. Dette dokumentet er førende for 
hvordan vi skal utvikle og drive klubben. Noen konkrete utfordringer trekkes likevel 
frem nedenfor: 

 
Videreutvikle aktivitetstilbudet 
Det viktigste vi gjør som klubb er å ha et godt aktivitetstilbud for et bredt spekter av 
klubbens medlemmer. Vi må sørge for at vi har et kvalitativt godt innhold i klubbens 
tilbud. Det er en stor utfordring for en klubb med et så høyt aktivitetsnivå. Nye 
medlemmer som har vært gjennom et introduksjonskurs bør kunne finne et miljø og 
aktivitetstilbud som passer deres interesse og ferdighetsnivå. På denne måten vil vi 
også kunne redusere gjennomstrømningen av medlemmer i klubben. 
 
Likeledes er det viktig at aktivitetstilbudet vårt ikke stagnerer, men videreutvikles i 
tråd med hvordan kajakksporten utvikles. Et eksempel vil være å utvikle et 
surfskimiljø i klubben. Denne formen for padling har hatt en voldsom utvikling 
internasjonalt, og det er i ferd med å vokse i Norge også. Surfski kan også være en 
fin måte å blande havpadlemiljøet og flattvannsmiljøet i klubben. 
. 
Videreutvikle klubbhus og anlegg 
OKK har en utfordring i forhold til kapasitet på våre anlegg. Til tider er både 
garderobene og bryggene fulle. I tillegg er behovet for lagring av både klubbåter og 
private båter større enn hva vi kan klare å tilfredsstille. Vi har en utfordring i forhold til 
å utvide kapasiteten vår, men både garderobe-, brygge- og båtlagringskapasitet bør 
utvides. Selv om vi nå har fått en fantastisk flott treningssal, så er også den fylt til 
randen i visse perioder. 
 
Å få etablert en ro- og padlebane i Bestumkilen vil være et stort løft for klubben, men 
samtidig meget viktig for å kunne skape et profesjonelt treningsområde for padling. 
Klubben vil måtte arbeide aktivt i forhold til å få prosjektert banen, og å få finansiert 
og bygget banen. 
 
Rekruttering og toppsatsing 
De senere årene har rekrutteringsarbeidet i klubben blitt forbedret. Dette bør bli enda 
mer profesjonelt hvor tilbudet til de yngste bør ha mer karakter av et allidrettstilbud, 
for så gå over til kajakkskolen, og senere rekruttreningen. God rekruttering blant barn 
og unge er avgjørende i en idrettsklubb. 
 
OKK har klart å utvikle utøvere som ønsker å prestere på internasjonalt toppnivå. Det 
er viktig at klubbens arbeid for å få til dette har en kontinuitet, og faglig 
videreutvikling. Det er et positivt samspill mellom god rekruttering/ bredde og 
toppsatsing. Dette arbeidet bør aldri gå i rykk og napp. Det er flere eksempler på 
gode toppidrettsmiljøer som har dødd ut pga manglende arbeid med rekruttering. 
 
OKK som profesjonell arrangør 
OKK har på kort tid blitt den klubben i Norge som har flest arrangement. I tillegg har 
vi flere typer stevner. Vi arrangerer havpadlesamling, padlemaskinstevne, Norges 
Cupstevne på Årungen, surfskirace og turrace. Dette gjør oss til en markert klubb, 
men vi bør strebe etter å bli en mer profesjonell stevnearrangør.  
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Kompetanseutvikling og HMS 
OKK bør hele tiden ha mange medlemmer som har høy kompetanse innen ulike 
grener av padlesporten. Det bør være et mål om at klubbmedlemmer som tar 
aktivitetslederkurs i størst mulig grad bidrar til klubbaktiviteter i klubbmiljøet.  

 
I 2010 etablerte OKK HMS for havpadling. Dette bør også utarbeides for klubbens 
øvrige aktiviteter.  

 
Forurensning 
Klubbens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. 

 
Inkludering av funksjonshemmede 
Det et etablert et prosjekt i samarbeid med Helse og Rehab. OKK har mottatt midler, 
og HC-brygge er etablert. Utfordringen fremover blir trolig å utnytte midlene til 
utdanning av ledsagere innen padling og å synliggjøre vårt tilbud til 
funksjonshemmede. 
 
Oslofjordens Friluftsråd (OFFR) 
OKK er fortsatt representert i OFFR og fortsetter arbeidet med å i vareta interessene 
til de myke trafikantene på fjorden bl.a. gjennom dialogmøter med de forskjellige 
partene. 

 
Modernisering av driften 
Muligheter for elektronisk innmelding vil redusere tiden fra innmelding til kurs kan 
gjennomføres. Mer og bedre informasjon på OKK sine nettsider er viktig. En god 
oppdatert nettside er nøkkelen til en effektiv drift av klubben. 

 
Avslutning og oppsummering 
Oslo Kajakklubb har fortsatt den positive utviklingen innen ungdom og juniorarbeidet 
med Kajakkskole og gode trenere. Det er fortsatt utfordringer med å utvikle gode 
sosiale strukturer og tilbud for nybegynnere og turpadlere og derigjennom å holde på 
medlemmene og redusere gjennomstrømningen.  

Styret konkluderer også med at klubben har et godt vedlikeholdt anlegg, men at 
mulighetene for videre utbygging har klare utfordringer. Økonomien i klubben er god, 
noe som gir handlingsrom for investeringer i bygg, anlegg, båter og utstyr slik at vi 
kan se fremtiden lyst i møte. 

 
for styret 

 
 
 

Sveinung Oftedal 
styrets leder 

 


