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OSLO KAJAKKLUBB 
 

INVITERER TIL 
 

OSLO KAJAKKRACE 
SØNDAG 2 SEPTEMBER 2012 kl.1100. 

 
Oslo Kajakklubb inviterer mosjonister, turpadlere, konkurransepadlere og barne- 
og ungdomspadlere fra 10 år til Oslo Kajakkrace 2012. Meld dere på og bli med 
på Oslofjordens største kajakkfest! 
 
Alle padlere er velkommen til en dag med padling i hyggelige omgivelser.  
Særlig de som sjelden eller aldri deltar i kajakkrace er velkommen. La Oslo 
kajakkrace være et årlig mål for treningen gjennom sesongen! 

  
Løypa er lagt som en rundbane i trygt farvann. Distansen er kort nok til at 
mosjonister og turpadlere som ikke har erfaring med kajakkrace kan gjennomføre 
med letthet.  
For maratonpadlere blir det en spennende variasjon med mer fart og spenning 
enn i tradisjonelle maratonrace 
 
Vi legger stor vekt på de sosiale aktivitetene rundt løpet, og ønsker også tilskuere 
velkommen. Det blir servering av pølser, kaker og vafler på brygga for utøvere og 
publikum.. Dette blir et underholdende løp og vi tilrettelegger best mulig for 
publikum.  
 
Padlere og tilskuere ønskes velkommen til en hyggelig dag på brygga! 
 
Program 

• Orientering før start.     kl. 10:30 
• Start barnerace. (til og med piker/gutter 14 år) kl. 11:00 
• Start alle andre     kl. 11:30 
• Premieutdeling etter at siste deltager er i mål. 

 
Klasseinndeling. 

• Fritt valg av båt. Alle kajakktyper stiller i samme klasse. Velg så rask båt 
som du behersker.  

• Aldersinndelte klasser: G/P12, G/P14, ungdom (15-16), junior (17-18), 
senior (19-34), master(fra 35). 

 
Klasse Distanse Starttid Antall 



 Innbydelse til Oslo Kajakkrace 2012  3
  

runder 
K1 gutter og piker til og med 14 år 4,5 km  kl. 11.00 3 korte 
K1 / K2 14 km Kl. 11.30 3  
 
 
Løypebeskrivelse. 
Start utenfor Oslo kajakklubb.  
Løypa går ut Bestumkilen, rundt Killingen med runding av staken syd for 
Killingen. Tilbake mellom Kaffeskjær og Bygdøy, inn Bestumkilen, Runding av 
bøye innerst i Bestumkilen. Derfra tilbake til Oslo kajakklubb.  
Utenfor Oslo Kajakklubb blir det runding av bøyer med innlagt sjikane / s-runding. 
Mål utenfor Oslo kajakklubb.  
Hvis det blir mye bølger, flyttes banen til skjermet farvann i Bestumkilen. 
 
Piker og gutter padler rundbane inne i Bestumkilen. 
 
I Bestumkilen skal alle deltagere padle inne i padlebanen mellom Bygdøy og 
grønne sjømerker, av hensyn til øvrig båttrafikk. Båtleden skal kun krysses ved 
utlagte rundingsbøyer. Padling i båtleden kan medføre diskvalifikasjon. 
 
Sikkerhet.  
Alle skal ha på flytevest under konkurransen. 
 
Servering 
Det blir enkel servering av drikke og spise for deltagere og tilskuere på brygga.  

 
Påmelding.  
Påmeldingsfrist mandag 27. august. 
Startkontingent kr 200,-. Deltagere under 18 år kr 100,-. 
Ved etteranmelding kr 300,- / 150,- 
Gratis for OKK medlemmer 
Påmelding ved forhåndsbetaling av startkontingent til   
Oslo Kajakklubb på bankkonto nr 5005 06 13329,  
eller med e-post til post@okk.org. Husk å føre opp hvilken klasse du skal padle! 
 
Vi ber om forhåndspåmelding innen påmeldingsfristen av hensyn til 
planlegging og logistikk. 
 
Kontaktperson: Haakon Langballe. hlangbal@online.no / 911 86 545. 
 
Veibeskrivelse:  
Ta av fra E 18 til Vækerø mellom Lysaker og Skøyen. Kjør langs E 18 mot Oslo 
forbi Maxbo byggevarehus. Oslo Kajakklubb ligger på høyre hånd ved 
Bestumkilen. 
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