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1. Styret og tillitsvalgte 2012 

1.1 Valgt av årsmøtet  

 
Styrets sammensetning 

Etter valg på årsmøtet 16. februar 2012 har styret bestått av: 

Sveinung Oftedal leder 
Kristin Landmark nestleder  
Anne Gunn Søby kasserer 
Erik Rønning styremedlem 
Kari Ofstad styremedlem 
Øystein Vea styremedlem 
Sissel Helling  varamedlem  
Louise Leren Moen varamedlem 

Tillitsmenn/ kvinner 

Anne Wahl materialforvalter 
Bjørn Slapø båthussjef  
Elizabeth H. Glad redaktør 
Sissel Helling klubbvert 
Jørgen Hjemdal oppmann sprint/bane 
Helle Fløtaker oppmann rekrutt 
Haakon Langballe oppmann maraton 
Andreas Stokseth oppmann hav  
William Gram og Runar Nygård   revisorer 
Olaf Gunderson oppmann badstue/sosiale aktiviteter 
 
Valgkomite 
Nina Gudmestad leder 
Anne Wahl medlem 
Anett Brohmann medlem 
Ferdinand Johansen varamedlem 
 

1.2 Engasjert av styret 

 
Anine Lundh sekretær (lønnet) 
Tom Selvik    trener (lønnet) 
Kristian Strand Lühr    trener (lønnet) 
Eivind Vold    renhold (lønnet) 
Lars Hjemdal    reparasjoner (lønnet) 
 

1.3 Oppnevnt av Styret 

Christopher Bull    HMS-ansvarlig   



 

 4 

2. Hovedpunkter  

2012 var et svært aktivt år for OKK. 

 Antall medlemmer økte 
 

 Vi gjennomførte flere innvesteringer i bygg og anlegg, blant annet ombygging 
og sikring av hovedbrygga foran A-hallen. 
 

 Vi investerte kajakker både til hav, turrace, og konkurranse lagbåt..  
 

 OKK var også en svært aktiv stevnearrangør i 2012.  
 

 Sportslig oppnådde vi meget gode resultater. Agnes Brun Lie og Louise Leren 
Moen ble i år historiske med å ta den første medaljen som er erobret i et U23 
mesterskap for Norge, og vi tok 8 av 12 mulige gull i lagbåt NM for senior. Kari 
Ofstad og Eva Noer tok bronse i sine klasser i masters maraton VM i Roma. 
 

 Vi hadde rekordhøy aktivitet i havpadlegruppen. 
 

 Vi arbeidet aktivt opp mot Oslo Kommune og Oslo Idrettskrets for at våre 
interesser skal bli ivaretatt, og fikk bevilget prosjekteringsmidler til Ro- og 
padlebane i Bestumkilen. 
 

 Vi sørget for god kommunikasjon med medlemmene gjennom å gjøre 
hjemmesiden informativ og aktuell. Klubben har også vært i media i diverse 
sammenhenger. 

 
Klubben mottok i 2012 en meget generøs gave (500.000 NOK) fra Unni Mørk som er 
enke etter klubbens stifter, Ragnar Mørk. I den forbindelse opprettet klubben ”Ragnar 
Mørks fond til fremme av kajakksporten”. 

Klubben har en sunn økonomi som er en av årsakene til at vi har kunnet løse de 
mange oppgavene vi har hatt i 2012. Klubben trenger et robust inntektsgrunnlag for å 
løse utfordringene vi har for å nå de fastsatte målene. 

 

 

Klubbens stifter Ragnar Mørk 
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3. Møtevirksomhet  

Styremøter 
Styret har hatt 9 ordinære styremøter i 2012 inkludert det tradisjonsrike julemøtet, 
samt 2 styremøter i 2013. 
 
De viktigste sakene som er drøftet gjennom året er:  

 Ombygging og oppgradering av sommergarderobene 

 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen 

 HMS i OKK 

 Etablering av Ragnar Mørks Fond til fremme av kajakksporten 

 Revisjon av klubbens visjon og mål 

 Utarbeidelse av en langtidsplan for klubben 

 Utarbeidelse av ny lov for OKK 

 Kommunale saker 

 Gjennomføring av klubbens aktiviteter (kurs, stevner, etc.) 
 
Øvrig møtevirksomhet 
Det har i tillegg vært en rekke møter knyttet til særskilte saker som: 

 Oppgradering og ombygging av sommergarderobene  
(Erik Rønning/entreprenørene) 

 Ny gymsal (Rønning/Oftedal/Arkitekt) 

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

 
Viktig aktivitet rettet mot eksterne parter 

 Møte med byråden for byutvikling Bård Folke Fredriksen om OKKs 
utfordringer 

 Befaring med Byutviklingskomiteen vedr. gang- og sykkelvei samt 
deputasjon om denne saken. 

 Befaring med Bymiljløetaten og Oslo Idrettskrets for å presentere OKK 

 Arbeidet opp mot miljø- og samferdselskomiteen vedrørende 
prosjekteringsmidler til ro- og padlebane i Bestumkilen. 

 Arbeidet opp mot Oslo Idrettskrets for å sørge for Idrettskretsens prioritering 
av banen og våre interesser i Bestumkilen. 

 Diverse befaringer vedr. planene om kyststi 

 

Befaring om ny gang- og sykkelvei ved OKK 

http://www.okk.org/new/wp-content/uploads/2012/12/DSC_67123.jpg
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4. Medlemsopplysninger 

4.1 Medlemstall  

 

Klubben har de siste årene hatt en positiv medlemsutvikling (se under). 
 

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 

2011 1196 (63%) 693 (37%) 1889 

2012 1287 (61%) 822 (39%) 2109 

 

31.12 2012 hadde klubben 2109 
betalende medlemmer. Dette er 220 
flere betalende medlemmer enn per 
31.12 2011.  
 

I løpet av 2012 er 386 medlemmer 
strøket (pasifisert) på grunn av 
manglende betaling av kontingenten. Av 
disse hadde 128 meldt seg inn i 2012. 

 

 

 

I forhold til alder og kjønn fordeler medlemmene seg som følger: 

 

Alder Kvinner Menn Totalt Totalt % 

Over 60 år 52 172 224 10,62 

50 - 60 år 178 298 476 22,57 

40 - 50 år 223 330 553 26,22 

30 - 40 år 268 297 565 26,79 

20 - 30 år 69 86 155 7,35 

Under 20 år 32 104 136 6,45 

Totalt 822 1287 2109 100,0 

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

 

4.2 Inntaksstopp  

Det har ikke vært innført inntaksstopp i 2012. 
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4.3 Introduksjonskurs  

Fra 14.april til 15.september ble det avviklet 43 kurs for nybegynnere. Til sammen 
deltok 356 nye medlemmer på disse kursene. Kursene ble gjennomført av Kristian 
Strand Lühr med 2 kurs, Randi Nygaard med 14 kurs, Annett Brohmann med 14 
kurs, Martin Halvorsen med 9 kurs, Hans Christian Alnæs med 3 kurs og Christopher 
Bull med 1 kurs. Det er registrert bare positive tilbakemeldinger etter gjennomført 
kurs. 

5. Klubbens bygg, anlegg og materiell 

5.1 Sikring av bygg 

Klubbens lokaler i Hovedhuset er sikret med sensorer om natten med varsling til 
alarmsentral. Dette gjelder innbrudd. For brann er vi sikret hele døgnet til Nokas AS 
(tidligere Vaktservice AS). Nokas AS inspiserer og stenger anlegget vårt om kvelden 
og åpner Hovedhuset med sentralnøkkel ca. kl 0600 hver morgen. 

I tillegg må inngangsdøren i Hovedhuset åpnes med klubbnøkkelen av det enkelte 
medlem, da den døra skal være stengt utenom de tider da anlegget er mest i bruk. 
 

5.2 Ombygging Sikring av Hovedbrygga foran A- hallen  

 
Eksisterende betongfundamentene for brygga var delvis tæret opp av saltvann. Disse 
er blitt omstøpt samt forsterket mot grunnen, klar for å utbedre/ rette opp tredekket, 
som nå er i ferd med å helle utover, da feste for trebjelkene i bakkant har delvis 
løsnet. Disse arbeidene vil bli utført våren 2013. 

5.3 Nytt tørkerom for tørrdrakter og utstyr tll havpadling  

 
Eksisterende hovedlager for generelt utstyr, dugnadsutstyr, etc. i Bua er flyttet til den 
lille ”knotten” på Bua, som ble brukt til tørking av tørrdrakter. Og tørrdrakter er flyttet 
til hovedlageret da tørrdraktene trengte større plass. 
 

5.4 Bygg og tekniske anlegg  

 
Følgende arbeider og reparasjoner er utført: 

- Hovedtrappa med repoer har fått nytt gulvbelegg  
- Vannskade på veggen i HC- toalettet er utbedret 
- Minne- plate for Tom Beck er hengt opp 
- Automatikken for badstu- ovnen er skiftet ut. 
- HC- heisen var defekt og er skiftet ut 
- Eksisterende kaffemaskin var defekt og er skiftet ut. 
- Generelt vedlikehold på bygg og anlegg inkl rep. av ødelagt gulv i 

treningshallen, overhalling/ smøring av alle dører, osv. 
- Generelt vedlikehold på ventilasjon og sanitæranlegg inkl tetting av lekkasje i 

tak, hovedtrapp 
- Generelt vedlikehold på det elektriske anlegget 
- Generelt vedlikehold på treningsapparatene  
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5.5 Modernisering og ombygging av sommergarderobene (herrer) 
 

I desember 2012 ble arbeidet med modernisering av sommergarderoben for herrer 
påbegynt. Årsmøtet i 2011 ga styret fullmakt til å igangsette dette prosjektet som vil 
bli sluttført 5. februar 2013. I grove trekk vil 1/3 av den gamle herregarderoben bli en 
del av damegarderoben. Garderobene vil bli isolert slik at de vil bli helårsgarderober. 
Det vil bli malt, bli installert god ventilasjon, tørkeskap og nye garderobeskap, 
 

5.6 Dugnader 
 
Det er holdt to tradisjonelle dugnader, vår og høst med 40-50deltaker, samt en egen 
dugnad for beising av byggene, og den tradisjonelle dugnaden for opptak av brygger 
som organiseres av Tore Brandt.  På vår- og høstdugnadene foretok vi de vanlige 
opprydningene på eiendommen, vasket treningshallen, garderobene, toalettene, 
garderobene, etc. Raket løv og foretok en del mindre arbeider. Dugnadene ble 
avsluttet med sosialt samvær på brygga. 

5.7 Tilsyn med eindommen av frivillige medlemmer  

Som før om årene er det noen frivillige ildsjeler som holder orden på eiendommen 
vår gjennom året. Disse drifter og utfører diverse arbeider, uten kostnader for OKK, 
og de bidrar sterkt til driften av klubben. 

Disse ildsjelene er: 
 

- Oluf som vedlikeholder ventilasjonsanleggene i treningshallene og badstua 
samt følger opp våre serviceavtaler på kloakkpumpa og brannapparatene. 

- Rolf Halden som skifter ut defekte pærer, lysarmaturer, etc. og passer på de 
elektriske anleggene samt reparerer småfeil på klubbkajakkene. 

- Ivar Sørensen har stått for konstruksjonen av fundamentet og ledet arbeidet 
med det nye fundamentet for hovedbrygga. 

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

- Odd Øystein Leinum som har hatt tilsyn med følgebåter (service, opptak) 

5.8 Materiell 

5.8.1 Klubbåter 

En stor del av OKK's medlemmer har ikke egen båt. For å gi disse medlemmene et 
godt tilbud, må klubben ha et stort antall båter av forskjellig type til utlån, samt årer 
og vester.  
 
Ved utgangen av 2012 hadde klubben følgende båtpark: 
 

 48 stk turbåter 

 20 stk havkajakker 

 11 stk racer K1 

 12 stk barnekajakker 

 4 stk polokajakker 
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 5 stk surfski 

 3 stk K2 tur 

 10 stk K2 racer 

  4 stk K4 

 1 stk surfski K2 

 2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede 

 1 stk stødig K2 for funksjonshemmede 

 1 stk katamaran følgebåt m/motor 

 1 stk rib jolle m/motor 
 

Av disse har OKK har i løpet av 2012 anskaffet 5 havkajakker, 2 turkajakker, 2 K1 
Racer, 2 K2 racer og en K4.   
 
Vi har solgt/skrotet 6 gamle, utdaterte båter. 
 

5.8.2 Vedlikehold av klubbåter 

Klubbbåtene blir mye brukt, og slitasjen er stor. Det er derfor nødvendig med jevnlig 
vedlikehold. Gutta i bua, Preben Andersen og Jørgen Skabo har reparert større og 
mindre skader, og merket nye båter, mot timebetaling. Rolf Halden har også utført 
noen mindre reparasjoner. 
 

5.8.3 Annet utsyr 

Klubben ca 70 årer og 40 vester til utlån. Vi har også 25 tørrdrakter som benyttes til 
kurs, og disse draktene kan leies ut til medlemmer. 
 

5.9 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen 

OKK samarbeider med Bestumkilen Roklubb og Oslo Roklubb om etablering av ro- 
og padlebane i Bestumkilen. Dette er et omfattende arbeid som vil fortsette i det 
kommende året. 

 

Vi har i 2012 hatt et svært godt samarbeid med Oslo Idrettskrets om denne saken. I 
Oslo Kommunes budsjett for 2013 har vi fått bevilget prosjekteringsmidler for dette 
anlegget. Det er en viktig milepæl. I arbeidet for etablering av denne banen. 

6. Aktiviteter  

6.1 Distanseregistrering 

Sluttdistanseprotokollen ble tatt inn 9. januar 2012. Medlemmene hadde da hatt 
mulighet til å melde inn utpadlet distanse også per e-post fram til 9. januar. Det har 
blitt sendt ut tre felles e-poster og lagt ut på hjemmesiden om registreringen i 
sluttdistanseprotokollen. Fortsatt er det en del 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. 
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6.2 Flattvann 

6.2.1 Sprint/Bane 

6.2.1.1 Resultater nasjonalt 

Oslo Kajakklubb er blant landes ledende klubber flatvann sprint, og kom denne 
gangen på andre plass i den totale Norgescupen. Vi hadde 38 utøvere som deltok i 
den individuelle cupen. 
 
I de yngre klassene bemerket Noor Ingrid Selvik og Victoria Wang seg i Piker 12, 
mens Marcus Wang hentet medaljeri G14. 
 
I lagbåt NM tok for senior tok OKK hele 8 av 12 mulige gullmedaljer, og vi stilte med 
hele 3 K4 båter på 1000m. 
 

 
Victoria Wang vinner sin klasse i ”Grisen Rundt” i Flekkefjord 

6.2.1.2 Resultater internasjonalt 

I 2012 tok Oslo Kajakklubb nok et steg mot internasjonalt toppnivå. Vi har utøvere i 
klubben som nå stadig nærmer seg verdenstoppen i sine aldersbestemte klasser 
U23. Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen ble i år historiske med å ta den første 
medaljen som er erobret i et U23 mesterskap for Norge. De padlet inn til bronse 
under EM i Portugal i sommer. 
 
Internasjonale resultater for OKKs eliteutøver i 2012: 
 

 OL kvalifisering Poznan Polen 16-17 mai 2012 
Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen 6 plass k-2 500m 
 

 World cup 1 Poznan Polen   18-20 mai 2012 
                        Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen 8 plass k-2 1000m 
 

 World cup 2 Duisburg Tyskland 25-27 mai 2012 
                       Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen 3 plass k-2 1000m 
                       Eivind Vold/Andreas Bruserud  15 plass k-2 1000m 
                       Eivind Vold/Andreas Bruserud  11 plass k-2 500m 
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 World cup maraton København Danmark  23 juni 2012 
                       Lars Hjemdal 4. plass 
 

 Europamesterskap Senior Zagreb Croatia 22-25 juni 2012 
                       Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen 6 plass k-2 1000m 
 

 Europamesterskapet U23 Montemor-o-Velho Portugal  
                      Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen 3 plass k-2 1000m 
 

 Verdensmesterskap maraton Roma 21-23 september 2012 
          Agnes Brun Lie U23 damer 7 plass 
          Agnes Brun Lie Senior damer 6 plass 
          Lars Hjemdal Senior Herrer 20 plass 
 

 Nordisk mesterskap U21 Tampere Finland 28-29 juli 2012 
                   Agnes Brun Lie  2 plass k-1 200m 
         Agnes Brun Lie  1 plass k-1 1000m 
                   Agnes Brun Lie  1 plass k-1 5000m 
                   Agnes Brun Lie  1 plass k-1  500m 
                   Lars Hjemdal     1 plass  k-4 1000m 
                   Lars Hjemdal     1 plass  k-2 1000m 
                   Lars Hjemdal     3 plass k-2 500m 
                   Lars Hjemdal     3 plass k-1 5000m 

        Elling Oftedal    3 plass  k2  5000m  
        Elling Oftedal    3 plass  k-4 500m 
        Åsmund Heir     5 plass k-2 500m 
     

Sesongen ble avsluttet med Senior landslagsuttak for 2013. landslaget består av 11 
utøvere, og fem av disse er fra OKK, dvs at OKK utgjør nesten 50 % av landslaget.  
 
De fem utøverne er: 

 Agnes Brun Lie 

 Louise Leren Moen 

 Marius Halvorsen 

 Lars Hjemdal 

 Eivind Vold 
 

 
Agnes Brun Lie og Louise Leren Moen 



 

 12 

6.2.1.3 Rekruttering 

Klubbens viktigste tiltak for rekruttering er Kajakkskolen. I 2012 gjennomførte 25 barn 
Kajakkskolen som går fra midten av mai til midten av september med to treninger i 
uken. 
 

6.2.1.4 Breddeaktivitet 

klubben hatt god deltakelse på Påskeleiren i Flekkefjord og Sommerleiren i 
Laksevåg. Stor takk rettes til de foreldrene som har gjort dette mulig. 

Flattvannsgruppen har hatt seks klubbkvelder.. 

6.2.1.5 Trenerteamet 

Klubbens resultater hadde aldri vært oppnådd uten kompetente trener. OKK har et 
utrolig bra trenerteam som gjort en fantastisk innsats for klubben i 2011. Disse er: 

 Tom Slevik    (Hovedtrener) 

 Kristian Strand Lühr  (Senior/junior/ungdom/rekrutt) 

 Martin Halvorsen   (Rekrutt/kajakkskole) 

 Agnes Brun Lie   (Rekrutt) 

 Trym Langballe   (Kajakkskole) 

 Elling Aronsen Oftedal (Kajakkskole) 

 Mattis Næss    (vikar for Tom)  
 

6.2.2 Maraton (”Flåten”) 

Maratongruppa (”Flåten”) har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2012. Som tidligere har det 
vært organisert trening og deltagelse i maraton- og turløp i inn- og utland. Økende 
antall deltagere på trening og i tirsdagsrace viser at mosjonsmiljøet er solid og stadig 
vokser. Det er stor aktivitet og trengsel på brygga og i båthallene. Det inntreffer 
stadig episoder mellom padlere og motorbåter under trening og konkurranser. Man 
bør antagelig arbeide for bedre gjensidig forståelse. 

 

6.2.2.1 Fellestreningen og kurs 

Hver torsdag, lørdag og søndag har vi hatt organisert intervalltrening med høy 
kvalitet. Antall deltagere ligger på 10 – 25 padlere. Klubbens hovedtrener, Tom 
Selvik utarbeidet treningsprogrammer som mange i gruppen fulgte. 

 

I 2012 etablerte klubben et lavterskeltilbud. Hver torsdag gjennom store deler av 
sesongen ble dette tilbudet, kjent som ”kajakktrim” gjennomført. Dette er et tilbud til 
padlere som vil mosjonere på et lavere nivå, eller komme i gang med trening i kajakk. 
Det har ikke vært organisert innendørs trening men det har vært stor treningsaktivitet 
i treningsrommet gjennom vinteren. 

 

Vi har hatt en klubbkveld der Tom Selvik holdt foredrag om trening for maraton og 
mosjonspadlere. 
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6.2.2.2 Turrace 

OKK er en av landets mest aktive klubber når det gjelder deltakelse på turrace, og 
OKK har stilt med deltagere i alle de store tur- og maratonracene. 

 

I Dalsland Kanotmaraton i Sverige ble Camilla Fongen beste dame med en sterk 2 
plass. I herreklassen ble Haakon Langballe beste OKK herrepadler på 4 plass. I Tour 
de Gudenaa (Danmark) vant Anne Wahl sin klasse, som vanlig, og Erik Ongstad 
kom på 7 plass. Oluf Gunderson gjennomførte i kjent stil, og stod for organisering av 
reise og påkrevet støtteapparat. 

 

I Nordisk Mesterskap Maraton (arrangert av Strand KK)  stilte OKK med 7 utøvere. 

I Masters klassene vant Kari Ofstad, Kristin Landmark og Eivind Sørlie sine klasser, 
mens Bjørn Are Øritsland tok 3 plass. I mesterskapets tøffeste klasse, senior, ble 
Anders W Andersen nummer 7. 

 

Sesongens høydepunkt var Maraton VM i Roma hvor OKK med 12 deltagere i 
masters klassene. Kari Ofstad, Eva Noer og tok 3 plass i hver sin klasse. OKK 
sendte egen båthenger til Roma. Takk til Ketil Lunde for kjøring! 

 
Tirsdagsrace 
Det har også i 2012 vært meget god deltakelse tirsdagsracene. Tirsdagsracene 
startet opp 8.mai og siste race var 2. oktober. Det ble arrangert i alt 21 tirsdagsrace.  
Klubbmesterskapet ble arrangert 9.september.  

 

Antall deltagere i løpet av sesongen var 74. Dette er en økning på fra året før. Antall 
startende på 5000m har ligger stabilt på 20-30 deltagere. 22 mai stilte 37 båter på 
startstreken, det er antagelig rekord. På 500m har antall startende ligget rundt 10-15 
deltagere. 

 

De aktive ungdommene/seniorene har deltatt på tirsdagsracene når det passet i 
forhold til trening og Norgescup-stevner. Noen utøvere fra andre klubber stiller av og 
til. 

 

Det tradisjonelle Klubbmesterskapet med jaktstart ble holdt tirsdag 9 oktober. 27 
padlere stilte til start, det er meget bra så sent i sesongen. Klubbmester ble Bjørn 
Ølstad, Dag Norum nr. 2 og Kristin Landmark nr. 3. 

 

6.3 Surfski 

Det er stadig flere av klubbens medlemmer som padler surfski. Det er imidlertid kun 
Oslo Surfski Challenge som har vært organisert aktivitet i klubbens regi i 2012.   
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6.4 Havpadling 

 
Den positive utviklingen i havpadlegruppen som startet i 2011 har fortsatt i 2012. 
Aktiviteten har økt i bredde (større tilbud) og omfang (flere deltar), og det har også 
skjedd en betydelig nivåheving blant de mer aktive medlemmene i klubben. Denne 
nivåhevingen er knyttet både til tekniske og individuelle padleferdigheter, slik som 
evne til å mestre vind og grov sjø, brottpadling og rulleferdigheter, men også ”sosiale” 
padleferdigheter. Med dette menes forståelse for, og evne til formasjonspadling, 
gruppekommunikasjon, gruppeledelse, stressmestring osv.   

6.4.1 Møter og kommunikasjon 

Sesongen startet med et møte med aktive i havpadlegruppa var invitert og hvor 
planer og ønsker for sesongen ble diskutert. Det ble deretter etablert et eget 
arbeidsutvalg, som et forum for planlegging, koordinering og diskusjon av viktige 
saker for havpadlegruppen. Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter, ca i gang pr 
måned gjennom hele året. 
 
Havpadlegruppa opprettet egen facebookside på våren 2011, og driften av denne er 
videreført i 2012. Dette har gjort det langt lettere for medlemmene å kommunisere 
internt, samt å kommunisere med andre klubber. Fbsiden har vært en viktig kanal for 
kommunikasjon rundt planlegging av turer, og for deling av informasjon om disse i 
etterkant. Siden har også vært mye brukt til å organisere spontane og mer private 
mellom medlemmene, og for deling av padleerfaringer.  
 

 
Aktivitetsledersamling på Hvasser. Foto: Hanne E. Pedersen 
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6.4.2 Kurs 

6.4.2.1 Kursvirksomhet innen våttkortstigen 

OKK har gjennomført en rekke kurs innen våttkortstigen i 2012.  Kurs innen NPFs 
våttkortstige (1. introduksjonskurs, 2. grunnkurs, 3. teknikkurs, 4. aktivitetslederkurs, 
5. videregåendekurs, 6. veilederkurs) er viktig innen havpadling, Kvalifisering av i 
henhold til denne stigen er en forutsetning for å kunne drive havpadlegruppens 
virksomhet i henhold til NPF’s HMS regelverk. Etterspørselen etter disse kursene i 
2012 ble enda større enn en toppåret 2011. Det har avholdt: 
 

 9 grunnkurs med totalt 103 deltagere 

 3 teknikkurs med totalt 19 deltagere 

 1 aktivitetslederkurs med totalt 8 deltagere 

 1 aktivitetsledersamling med 8 deltager 
 
I tillegg har flere klubbmedlemmer deltatt på kurs i våttkortstigen med andre 
arrangører. 
 
Det er svært viktig at klubben opparbeider en større pool med kompetanse til å holde 
kurs i våttkortstigen slik at vi har mange innen klubbens rekker med kompetanse til å 
holde kurs og lede turer. OKK har i 2012 fått 8 nye aktivitetsledere, og i tillegg er 4 
padlere til i ferd med å kvalifisere seg for dette. 
 

6.4.2.2 Andre kurs/øvingssamlinger i regi av OKK 

Det har også vært arrangert diverse utenfor våttkortstigen i 2012. Disse er: 

 HMS kurs 

 Rulletrening ved Bygdøy sjøbad (”rull og tull”)  

6.4.3 Turer, samlinger og arrangementer 

6.4.3.1 Helgeturer i klubbregi 

OKK har i 2012 gjennomført i alt 9 turer for klubbens medlemmer: 13 mai fra Sætre 
på Hurumlandet,  Pinsetur til Koster , 2 nybegynnerturer i Oslofjorden, nattpadling 
Helviktangen 20. juni, Telemarkskanalen påfølgende helg, ”Gourmettur” på 
Telemarkskysten 17-18 aug, Strømtangen fyr 31.08 til 02.09, og avslutningstur med 
40 deltagere til Kustnæra Vandrarhem på Bohuslenkysten 12-14. oktober.  

6.4.3.2 Onsdagspadlinger 

Det har vært avholdt onsdagspadlinger for både nybegynnere og viderekomne i hele 
sesongen (bortsett fra skolens sommerferie). Dette har vært særdeles vellykkede og 
populære arrangementer. Det har vært stort oppmøte av nybegynnerne. Dette har 
vært en utfordring for klubben. Flere ganger har det ikke vært tilstrekkelig med 
havkajakker tilgjengelig eller vi har måttet avvise flere deltagere fordi for mange 
møter opp i forhold til klubbens kapasitet på aktivitetsledersiden. Innkjøp av 5 nye 
havkajakker bedret situasjonen på båtsiden en god del, men det vil være behov for 
ytterligere 4 båter i 2013. Vi har utdannet flere aktivitetsledere, og dette vil også bidra 
til bedre kapasitet i 2013. 
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6.4.3.3 Vårsamling og høstsamling 

Vårsamlingen har etablert seg som en god OKK tradisjon. Samlingen på Mostranda 
ble vellykket, til tross for at vi i år kom noe sent i gang med planleggingen. Ca 35 
padlere var samlet til teknikkurs og turer. Et samarbeid med Tønsbergpadlerne bidro 
til å løse utfordringen knyttet til mangel på kvalifiserte turledere. Nytt av året var 
gjennomføringen av et noe mer omfattende HMS opplegg. Erfaringene fra dette vil bli 
lagt til grunn i planleggingen av vårsamlingen i 2013. Vi legger også til grunn av vi i 
2013 vil være ”selvforsynt” med turledere.  
 
I september ble det gjennomført en samling på Hvasser. Denne ”høstsamlingen” er 
nytt av året der vi kombinert aktivitetslederkurs og ”aktivitetsledersamling”, som vi 
også koblet opp mot første trinn i en strategidiskusjon for havpadlegruppen. 20 av de 
mest aktive padlerne i havpadlegruppen deltok på samlingen. Vindforhold opp mot 
13-14m/sek og ganske åpent farvann gjorde at gruppen hadde god øvingsforhold. 
Det oppstod imidlertid en situasjon på aktivitetslederkurset som gjorde at instruktør 
valgte å rekvirere transport fra losbåten i Sandøysund tilbake fra Vestre Bustein. 
Denne evakueringen ble gjennomført uten dramatikk, og var en svært nyttig erfaring 
for de 8 nye aktivitetslederne. Tilbakemeldingene på dette arrangementet var gode, 
og planen er å fortsette med denne typen samlinger slik at instruktørene i klubben 
kan øve sammen under krevende forhold. 

6.4.3.4 Deltakelse på andre klubbers arrangement mm 

Flere av klubbens medlemmer har deltatt på andre klubbers arrangementer og kurs, 
som Camp RulleRolf (vintertur i Tønsbergskjærgården), Storsamlinga på Hvaler, 
Bølgefestivalen på Bramskjæra, Entusiasttreffene i Nevlunghavn (flere) osv. I tillegg 
har et par medlemmer deltatt i ekspedisjonspadling på Grønland, tre padlere gjorde 
yttersia av Kvaløya i båter lånt fra Tromsø havpadleklubb, og en av klubbens 
medlemmer har padlet solo langs Finnmarkskysten. Mot slutten av året har også 10 -
12 av klubbens medlemmer på uorganisert basis forsøkt seg på bølgesurfing og 
brottpadling (Stavern/Hvasser) 

6.4.3.5 Trening 

For å holde miljøet i havpadlegruppen sammen, og vedlikeholde ferdigheter, er det 
nødvendig også å ha et tilbud om gode aktiviteter i vinterhalvåret. Mot slutten av året 
ble det derfor satt i gang organisert bassengtrening. Denne foregikk i Hundsund bad 
på Fornebu, og vil bli videreført utover vinteren 2013. Videre ble det satt i gang 
organisert teknikk og styrketrening i klubbhuset. Denne foregår på onsdagene, og er 
også tenkt videreført i 2013.  
  

6.5 Aktiviteter for funksjonshemmede 

Klubben har ikke gjennomført kurs eller andre aktiviteter for funksjonshemmede i 
2012. 

7. Arrangement 

OKK har i 2012 stått for flere store arrangement: 

 28. januar arrangerte OKK nasjonalt padlemaskinstevne 

 09-10. juni arrangerte OKK Norges Cup 2 (NC2) i flattvann på Årungen. 
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 07. oktober arrangerte vi Oslo Surfski Challenge. 

 02. september arrangerte vi Oslo Kajakkrace i Bestumkilen. 
 

I tillegg har vi innen havpadling arrangert den tradisjonell vårsamlingen på Tjøme  
 
Dette gjør OKK til en betydelig stevnearrangør, og det har krevd omfattende innsats 
fra flere av klubbens medlemmer. 

8. HMS 

8.1 HMS for klubbens aktiviteter 

Klubben har etablert et system for HMS for havpadling. Dette er et levende dokument 
som har som formål å gjøre padling i regi av Oslo Kajakklubb enda tryggere. 
Implementeringen av HMS-planen vil også gi nye muligheter for samarbeid og 
utvikling av havpadling i klubben.  

 

Klubben hadde et mål om å etablere et HMS system for flattvann i løpet av 2012. 
Dette arbeidet er påbegynt, men ikke avsluttet. 

OKK laget en HMS plan for vårt arrangement av Norgescup 2. Denne planen ble 
sendt til NPF for godkjenning.  

8.2 Arbeidsmiljø og forurensning til ytre miljø 

Klubbens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. 

 

9. Kommunikasjon  

Elizabeth H. Glad har vært webredaktør i 2012. 

Klubbens hjemmesider, internett og e-post har vært den primære 
kommunikasjonsformen i det interne og eksterne informasjonsarbeidet i Oslo 
Kajakklubb i 2012. Arbeidet med forbedring og videreutvikling av klubbens nettsider 
har også vært sentral. 

Også framover vil oppdaterte og gode hjemmesider være en viktig del av klubbens 
informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Flere av aktivitetsgruppene i klubben 
har opprettet egne Facebooksider. Her foregår intern kommunikasjon og informasjon 
som er aktuell for den enkelte gruppe. Det er imidlertid også viktig og hensiktsmessig 
at all relevant informasjon finnes på klubbens hjemmesider og at informasjonen som 
legges ut oppdateres hyppigere.  

Oppmenn og trenere i klubben innehar oversikt over aktivitetene innen deres aktuelle 
grupper. Oppmennene vil derfor framover gis større ansvar for informasjonsdeling 
også når det gjelder klubbens hjemmesider. Det er viktig at klubbens nettsider 
gjenspeiler de ulike aktivitetene som reelt drives i klubbregi – både for medlemmene 
og for samarbeidspartnere og andre eksterne interesserte.  

Da mange av klubbens medlemmer er aktive i sosiale medier, vil det i 2013 opprettes 
egen Facebook-side for Oslo Kajakklubb. All informasjon som legges ut på klubbens 
nettsider vil automatisk også bli lagt ut på klubbens Facebookside. Påmeldinger til 
kurs og aktiviiteter i klubbregi m.m. vil fortsatt forløpe via Oslo Kajakklubbs 
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hjemmesider Vi håper dette vil bidra til en enda større aktivitet i forhold til bruk av 
klubbens hjemmesider. 

Det kan ellers nevnes at aktiviteten på OKK`s hjemmesider har økt i 2012: 

 antall besøkende gikk fra 16.084 til 18.909, noe som utgjør 14,77%.  

 antall unike besøkende gikk fra 16.084 til 18.909, en økning på 17,56% 

 antall sidevisninger gikk fra 156.815 til 232.144, en økning på 48,04% 

 antall sider pr/besøk har økt fra 3,32 til 4,28. 

 tid pr besøk: 05:45 i forhold til 04:16, en økning på 35% 
 

Oslo Kajakklubb har ved flere anledninger vært i media i 2012 bl.a. gjennom ulike 
oppslag, bl.a. innslag om padling for barn og unge (NRK-TV), innslag om 
konsekvensene for OKK av ny gang- og sykkelvei (NRK-TV, Akersposten, 
Aftenposten). 

 

10. Kontor og administrasjon 

10.1 Kontortid 

Kontoret har vært betjent mandager og tirsdager av klubbsekretær Anine Lundh og 
utover det etter avtale. I tillegg har klubben hatt fast kontortid mandager kl 1700 til 
1900 fra mai til og med august. 

10.2 Båtplasser 

Til disposisjon for medlemmene har klubben 743 båtplasser. Plassene er fordelt på 
syv haller der G-hallen er forbeholdt aktive flattvannsutøvere og konkurranse padlere. 

I løpet av året har 69 medlemmer fått tildelt kajakk plass i tillegg har 16 fått byttet til 
mer tilpasset båtplass. 

Ved utgangen av året var det 119 på venteliste for båtplass, av disse ønsket 102 
plass til havkajakk og 17 til skjærgårdskajakk. 

Hvert år er det mange som mister båtplassen på grunn av manglende betaling. 

Til klubbåter (utlånskajakker) har klubben 111 inneplasser og 20 uteplasser (på 
ytterveggen).  

 

11. Ragnar Mørks Fond til kajakksportens fremme 

 

Oslo Kajakklubb har mottok en fantastisk gave på 500.000 kroner fra Unni Mørk som 
er enke etter klubbens stifter Ragnar Mørk. Gaven medførte at Oslo Kajakklubb 
opprettet ”Ragnar Mørks fond til fremme av kajakksporten”. 

Ragnar Mørk var en pioner innen norsk padling både som aktiv og som administrator. 
Han stiftet Oslo Kajakklubb 11. mars 1931, og senere Norges Kajakkforbund som nå 
er Norges Padleforbund. 
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Styrets vedtak i forbindelse med denne gaven er:: 

 
”Gaven på kr. 500 000.- foreslås benyttet til opprettelse av Ragnar Mørks fond til 
fremme av kajakksporten. 
 
Statutter for Ragnar Mørks fond til fremme av kajakksporten: 

 
1. Fondet står under forvaltning av styret i Oslo Kajakklubb som sørger for 

anbringelse, regnskap, revisjon og disponering av midlene. 
 

2. Midlene skal benyttes til spesielle og varige tiltak til fremme av kajakksporten 
og bare til formål i regi av Oslo Kajakklubb. 
 

3. Midlene kan benyttes til både konkrete investeringer og spesielle sportslige 
aktiviteter som bidrar til å utvikle klubben og kajakksporten i tråd med Ragnar 
Mørks og Oslo Kajakklubbs mål og visjoner. 
 

4. Det er et ønske å gjøre Ragnar Mørks fond til fremme av kajakksporten til et 
fond som kan eksistere i mange år. Når den opprinnelige gaven er benyttet, 
har styret derfor som intensjon at fondet tilføres midler, av egnet størrelse, fra 
klubbens ordinære budsjett eller eksterne midler. På denne måten sikrer man 
at klubbens stifter, Ragnar Mørk, er med på å videreutvikle klubben og 
kajakksporten også i fremtiden. Det tilligger fremtidige styrer å foreta 
eksplisitte vedtak i så måte. 

 
Styret foreslår å benytte følgende del av midlene i 2012: 

 Nye klubbåter (1 stk. K4, 1.stk. K2 og 2 stk.maratonbåt med trekk)…ca. kr. 155 
000  

 Trenerbåt med motor og tilhørende båthenger…………………...ca. kr. 125 
000 

 Resten av midlene overføres til fremtidige formål………………..ca.  kr. 
220 000” 

 
 

12. Utfordringer  fremover 

 

Styret har i 2012 utarbeidet et forslag til revidert visjon og mål for klubben i tillegg til en egen 

langtidsplan. Disse to dokumentene legges frem som egne saker til årsmøtet. 

 

Derfor blir denne delen av årsmeldingen noe kortere enn det som har vært i årsmeldingene de 

to siste årene.  

 

Sentralt i vår videreutvikling av klubben er: 

 Viderutvikling av aktivitetstilbudet for alle grupper 

 Ivaretakelse av våre interesser i Bestumkilen og Oslofjorden  

 Viderutvikling av klubbens fasiliteter 

 Fortsette den sportslige satsingen 

 Være en profesjonell arrangør 
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 Ha en profesjonell drift med god service og informasjon til medlemmene 

 Være en tydelig og sterk aktør i Norges Padleforbunds virksomhet 

 

13 Avslutning og oppsummering 

Oslo Kajakklubb har fortsatt den positive utviklingen innen ungdoms- og 
juniorarbeidet, Kajakkskole og høy trenerkompetanse. Havpadlegruppen har meget 
høy aktivitet. 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, og at videre 
utbygging av våre anlegg, inkludert etablering av en ro- og padlebane vil være viktig 
for klubben. 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 

Oslo, 1 Februar 2012 

 
Sveinung Oftedal 

styrets leder 


