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Oslo Kajakklubb ”Årets idrettslag 2014” 
 
Oslo Kajakklubb vil tirsdag 29. april motta Oslo kommunes pris til ”Årets idrettslag 2014”.  
Prisen på kr 15.000 vil bli overrakt ved et arrangement i Rådhuset kl. 18.00 av 
divisjonsdirektør Kjetil Storaas Hansen i Bymiljøetaten. Det er styret i Oslo Idrettskrets som 
innstiller til prisen. I begrunnelsen for tildelingen heter det: 
 
Etter en olympisk vintersesong er knapt noen i tvil om hvor skisportens vugge stod, hvem som er 
født med ski på bena og hva som er nasjonalsporten. Ski er blitt anvendt i Norge i uminnelige 
tider. Men nordmenn er fremfor alt et sjøfarende folk.  Det ser vi i det historiske 
bosettingsmønsteret. Folk flest bodde ved sjøen der de administrative grensene var basert på 
sjøveis transport til kirkested og kommunesentrum. Som nasjonalpoeten og nasjonsbyggeren, 
Bjørnstjerne Bjørnson, uttrykte det: ”Hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann”.   

Tross sjølivets sentrale plass i nordmenns liv, eller kanskje nettopp derfor, er de 
organiserte vannidrettene - seiling, roing, padling – forholdsvis små i Norge. Det er også 
tilfellet i Oslo hvor de tre idrettene tilsammen teller et titalls klubber. Til gjengjeld er det tale 
om enkelte av våre aller eldste og mest tradisjonsrike idrettslag som Christiania Roklub og 
Kongelig Norsk Seilforening. Den beskjedne utbredelsen har imidlertid ikke hindret utøverne 
i disse idrettene fra å prestere helt i verdenstoppen. Så kanskje var ikke Bjørnson på helt ville 
veier.  

Klubbene i disse idrettene preges av en av stor vilje og evne til å ordne opp for seg 
selv. Det skyldes nok at de organiserer virksomheten fra egne klubbhus. Det gir større 
mulighet for å tilpasse forholdene til nye behov og ønsker. Et klubbhus skaper dessuten en 
ramme for et sosialt miljø til glede både for den enkelte og fellesskapet. Det er verdt å huske i 
en tid da byen fylles opp av kommersielle treningssentre. Det blir stadig enklere å kjøpe seg 
et treningsopplegg. Men man får ikke ”livslykken” med på kjøpet. 

Et resultat av en slik selvhjulpenhet er at disse klubbene sjelden skaper de helt store 
overskriftene, og at de derfor lett overses ved f. eks. tildeling av prisen til årets idrettslag. Det 
er en glipp vi ønsker å bøte på, for blant disse klubbene finnes det flere kvalifiserte 
kandidater. OIK foreslår derfor å tildele prisen til årets idrettslag 2014 til en klubb med så 
stor tiltrekningskraft at den tidvis må praktisere inntaksstopp. De fleste av de nesten 2000 
medlemmene er mosjonister, men parallelt med breddeidrettstilbudet, satser klubben 
målbevisst på en ny generasjon eliteutøvere som har ambisjonene i orden. I fjor dominerte de 
norgesmesterskapet i sin idrett, og internasjonalt nærmer man seg den absolutte toppen. Der 
har klubben hatt utøvere før, for dette er klubben til Norges mestvinnende sommerolympier  
gjennom tidene. Og da forstår de fleste at det er tale om Knut Holman og Oslo Kajakklubb. 



Nå er det ikke riktig å si at vi i senere år ikke har hørt fra Oslo Kajakklubb utover det 
rent sportslige. Med klubbhus på landsiden av Bestumkilen har den fått erfare følgene av 
arealsituasjonen i byen vår. Her kan man trygt si at storsamfunnet trenger seg på i form av 
planer om kyststi, behov for stadig større plass til byens fritidsbåter både i sjøen og på land, 
samt parkeringsplass til båtførerne. Sakene skal ikke behandles i sammenheng med 
utdelingen av prisen til Årets idrettslag, men OIK tillater seg likevel å gi uttrykk for at en er 
imponert over hvorledes klubben har møtt disse utfordringene. Offensiv, grundig og seriøs er 
tre stikkord som karakteriserer klubbens adferd, her som i de fleste andre forhold.  Følgelig er 
svaret på arealknappheten til sjøs blitt et planvedtak om etablering av en ny kajakk- og 
robane i Bestumkilen.  Det er «å ta tyren ved hornene»! 

Med en slik klubb ser vi med forhåpning frem til neste OL. Samtidig er det utenkelig 
å forestille seg Oslos fjordbybilde uten padlerne og roerne som integrerte bestanddeler.  Så 
OIK tar det som en selvfølge at man finner fremtidige løsninger som sikrer deres plass i 
fjorden.  
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