
OSLO KAJAKKLUBB inviterer til 
Oslo Surfski Challenge 

Søndag 28. August 
Oslo Kajakklubb inviterer mosjonister, turpadlere, konkurransepadlere til å prøve seg i åpent farvann fra Sjøstrand til OKK. Ca 17km 



Med Oslo Surfski Challenge håper vi å etablere et race som retter seg inn mot surskipadlere. Vi håper på mye vind og bølger. Havpadlere er også 
velkomne til å bli med på moroa. Vi legger vekt på de sosiale aktivitetene rundt løpet, og vi satser på at det blir vær til litt grilling på brygga som kan 
serveres etter hvert som man kommer i mål.  
 
Program: 

 Oppmøte i Oslo Kajakklubb – Drammensveien 210 
 Registrering/utdeling av startnummer  kl 11.00-11.45 
 Etteranmelding     kl. 11.00-11.45 
 Orientering/organisering transport:  kl. 12.00 
 Avreise OKK for transport til Sjøstrand kl. 12.30 
 Strandstart Sjøstrand   kl 14.00 
 Servering ved ankomst 
 Premieutdeling etter siste båt i mål. 

 
Klasseinndeling: 

 Herrer K1 
 Damer K1 
 Åpen K2 klasse (damer/herrer/mix) 

 
Premiering:   
Det sosiale er viktigst premieutdeling blir uhøytidelig. 

 K1 Damer, Herrer, K2, junior, ungdom,  etc premieres etter skjønn basert på innsats, alder og deltagelse. 
 

Sikkerhet: 
Alle skal ha på flytevest, og må ha båt og utstyr som egner seg for åpent farvann. Flattvann racerkajakk anses som uegnet.  
Det legges opp til å ha 3 følgebåter.   
Deltagere plikter å bistå andre deltagere som evt er i vanskeligheter! 
 
Påmelding.  
Påmelding på e-post til post@okk.org. Husk å føre opp alder, kjønn og båttype! 
Vi ber om forhåndspåmelding innen fredag 26.8 av hensyn til planlegging og logistikk.  
 
Startkontingent kr 250,-.  
Oslo Kajakklubb på bankkonto nr 5005 06 13329, Merk Betaling ”Oslo Surski Challenge” 
Etteranmelding løpsdagen vil også være mulig i Oslo Kajakklubb kl 11.00-11.45. Kontant betaling ved etteranmelding. 
 
Spørsmål: Anders Winter Andersen tlf. 91 83 16 20 

mailto:post@okk.org


 
 
Løypebeskrivelse. 
Start på Stranden ved Sjøstrand i Bjerkås (Asker) 
Innkomst ved OKK, fritt valg av rute under veis 
Dersom det blir Nordavind vurderes løyperetning snudd! Det vil bli organisert båt-transport fra OKK til Sjøstrand før løpet. (samt evt returtransport for 
henting av bil på Sjøstrand etter løpet) 

 
Start ved Sjøstrand (Bjerkås I Asker) 

 
Målgang utenfor OKKs brygger I Bestumkilen 



M  
 

Hele Ruten (ca 17km) 


