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1. Styre og tillitsvalgte 2014 

Valgt av årsmøtet (25. februar 2014) 

 

Styrets sammensetning 

Sveinung Oftedal leder 

          Øystein Vea nestleder  

Tor Kildal kasserer 

Erik Rønning styremedlem 

Louise Leren Moen styremedlem 

Malin Gleditsch styremedlem 

Eva Beck varamedlem  

Kjetil Landmark varamedlem 

Tillitsmenn/ kvinner 

Anne Wahl materialforvalter 

Inge Motzfeldt båthussjef  

Elizabeth H. Glad redaktør 

Sissel Helling klubbvert 

Jørgen Hjemdal oppmann sprint/bane 

Tone Haugland oppmann rekrutt 

Haakon Langballe oppmann maraton 

Andreas Stokseth oppmann hav  

William Gram og Runar Nygård   kontrollkomite 

Olaf Gunderson oppmann badstue/sosiale aktiviteter 

 

Valgkomite 

Gro Bjerknes leder 

Reidar Kjelleløkken medlem 

Arve Due Lund medlem 

Anett Brohmann varamedlem 

 

Engasjert av styret 

Anine Lundh sekretær (lønnet) 

Tom Selvik    trener (lønnet) 

Kristian Strand Lühr    trener (lønnet) 

Eivind Vold    renhold (lønnet) 

Lars Hjemdal    reparasjoner (lønnet) 

Oppnevnt av Styret 

Erlend Haraldsvik    HMS-ansvarlig   
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2. Hovedpunkter  

2014 var et svært aktivt år for OKK. Vi ble utnevnt til ”Årets idrettslag” i Oslo, noe som 

er en anerkjennelse for arbeidet i klubben. Denne utnevnelsen foretas av Oslo 

Kommune etter en innstilling fra Oslo Idrettskrets. I begrunnelsen ble det lagt vekt på 

at vi både har et aktivt breddetilbud og en sterk toppidrettssatsing. Klubbens arbeid for 

å sikre vår plass i en by i vekst berømmes med ordene ”Offensiv, grundig og seriøs er tre 

stikkord som karakteriserer klubbens adferd, her som i de fleste andre forhold”.   

 

Hovedpunkter for 2014 er: 

 Vi har et stabilt høyt medlemstall på i overkant av 1800 medlemmer. 

 

 OKK har vært en svært aktiv arrangør av kurs, turer (hav), samlinger og stevner. 

Vi har for første gang arrangert sommerskole for barn. Dette ble gjort en uke i 

juni og en uke i august.  

 

 Sportslig oppnådde vi meget gode resultater internasjonalt. Likevel er nok den 

historiske bragden ved å gjøre rent bord i herreklassen i lagbåt NM den tøffeste. 

Gull på alle distanser. Ingen klubb har klart dette tidligere. 

 

 Vi hadde rekordhøy aktivitet i havpadlegruppen. OKK arrangerte flere turer fra 

nord til sør i Norge. 

 

 OKK har styrket kompetansen i klubben i 2014 med 11 nye aktivitetsledere, og i 

tillegg har 4 padlere gjennomført videregående kurs 

 

 Vi arbeidet aktivt opp mot Oslo Kommune og Oslo Idrettskrets for at våre 

interesser skal bli ivaretatt. Vi arbeider også aktivt i Norges Padleforbund ved at 

klubbens formann er styremedlem i Norges Padleforbund for perioden 2013-

2015. 

 

 Vi har installert ny hovedbrygge, nytt kajakklager og fått godkjent ny 

treningshall 

 

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

 

 Vi har gått over til nytt medlemssystem MinIdrett 

 

 Vi har styrket egenkapitalen som muliggjør videreutvikling av klubben 

 

 Vi sørget for god kommunikasjon med medlemmene gjennom å gjøre 

hjemmesiden informativ og aktuell. Klubben har også vært i media i diverse 

sammenhenger. 
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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 2014. Klubben trenger et robust inntektsgrunnlag for å løse 

utfordringene vi har for å nå de fastsatte målene. 

3. Møtevirksomhet  

Ekstraodrinært årsmøte 

Klubben hadde ekstraordinært årsmøte 23. september hvor Lill Ann Monge ble valgt til 

klubbens revisor. Dette var en konsekvens av vedtak på det ordinære årsmøtet. 

 

Styremøter 

Styret har mellom årsmøtet 2014 og årsmøtet 2015 hatt 13 ordinære styremøter hvor 3 

av disse har vært avholdt i 2015. 

 

De viktigste sakene som styret har drøftet gjennom året er:  

 Revisjon av klubbens økonomistyringsprinsipper 

 Revisjon av arbeidsinstruks for tillitsvalgte 

 Forvaltning av klubbens kapital i tråd med årsmøtets vedtak 

 Etablering av standardkontrakter for trenere/instruktører slik at dette kan 

inngås for 2015 

 Oppfølging av plansaker overfor Oslo Kommune inkludert kommuneplan 

2030, planlegging av kyststi og erstatning fo ny gang- og sykkelvei 

 Forberede bygging av ny treningshall 

 Søknad om offentlige tilskudd og økonomisk støtte fra eksterne 

 Gjennomføring av MinIdrett som medlemssystem 

 Organisering av kursvirksomheten for 2015 

 Gjennomføring av klubbens aktiviteter (kurs, stevner, etc.) 

 

Øvrig møtevirksomhet 

Det har i tillegg vært en rekke møter knyttet til eksterne. Av disse nevnes: 

 Oslo Kommune bymiljøetaten (om kyststi) 

 Byråd Guri Melby (om OKKs utfordringer) 

 Forberedelse av ny treningshall  

(m/arkitekt/tekn. kvalitetssikrere/entreprenører) 

 Idrettens samarbeidsutvalg Ullern 

4. Medlemsopplysninger  

4.1 Medlemstall  

 

Klubben har de siste 10 årene hatt en positiv medlemsutvikling (se under). De siste 5 

årene har medlemstallet vært relativt stabilt over med 1800 medlemmer ved årsskiftet. 

De siste årene har trenden vært at nyinnmeldinger på våren og sommeren medfører at 

medlemmstallet til i overkant av 2000 medlemmer i løpet av sesongen. 
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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 

2013 1107 (60%) 729 (40%) 1836 

2014 1082 (60%) 733 (40%) 1815 

 

31.12 2014 hadde klubben 1815 betalende medlemmer. Dette er 21 færre betalende 

medlemmer enn per 31.12 2013.   

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

 

Alder Kvinner Menn Totalt Totalt % 

Over 60 år 61 191 252 13,88 

50 - 60 år 179 260 439 24,19 

40 - 50 år 195 278 473 26,06 

30 - 40 år 212 183 395 21,76 

20 - 30 år 50 77 127 7,0 

Under 20 år 36 93 129 7,11 

Totalt 733 1082 1815 100,0 

 

Klubben har 6 æresmedlemmer. Disse er Willem Eckhoff, Finn Bredesen, Knut 

Holmann, Anne Wahl, Olaf Gunderson og Erik Rønning 

4.2 Introduksjonskurs  

Fra 27.april til 18.september ble det avviklet 50 kurs for nybegynnere. Til sammen 

deltok 382 nye medlemmer på disse kursene. Kursene ble gjennomført av Marius 

Halvorsen med 17 kurs, Annett Brohmann med 11 kurs, Martin Halvorsen med 9 kurs, 

Malin Gleditsch med 8 kurs og Randi Nygaard med 5 kurs. Det er registrert bare 

positive tilbakemeldinger etter gjennomført kurs. 
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4.3 Hedersmerke for ekstraordinært arbeid for OKK 

Hedersmerket ble delt ut på årsmøtet i 2014. Det ble delt ut til medlemmer som har 

bidratt med ekstraordinært arbeid for OKK. 

5. Økonomi 

Klubben har en sunn økonomi og god økonomistyring. Vi har ved årets utgang en 

regnskapsmessig egenkapital på 6.1 mill. kr. Med den solide egenkapitalen er klubben 

rustet for uforutsette kostnader og bortfall av forvendete inntekter, samt investeringer i 

henhold til klubbens langtidsplan. 

 

Klubbens inntekter kommer hovedsakelig (73 %) fra medlemsbaserter inntekter 

(kontingenter etc), mens ulike typer offentlige tilskudd utgjør hovedandelen av øvrige 

inntekter. Klubbens utgifter går hovedsakelig til 1) investering og vedlikehold i 

klubbens bygg, anlegg og materiell, 2) ordinær drift av klubben og 3) klubbens 

aktiviteter. 

 

Styret har i 2014 revidert klubbens økonomistyringsprinsipper. Dette har blant annet 

medført en bedre avkastning på klubbens egenkapital innenfor rammen av en trygg 

forvaltning. 

6. Oppfølging av langtidsplanen 2013 – 2023 

 

På klubbens årsmøte i 2013 ble ”Langtidsplan for Oslo Kajakklubb perioden 2013-2023” 

fastsatt. Denne planen som rulleres vært andre år, har vært veiledende for styret i 

planleggingen av OKKs virksomhet gjennom de årlige budsjettene med blant annet 

avsetting midler til større investeringer. 

 

Årsmelding for  2013 og 2014 redegjør for klubbens oppfølging av langtidsplanen. 

Klubben har i denne toårsperioden hatt en god oppfølging av langtidsplanen. Når det 

gjelder utvikling av klubbens aktiviteter  har klubben kommet langt i å følge opp 

initiativene i planen, og det vises til kapittel 8 i denne årsmeldingen.  

 

Når det gjelder investeringer i bygg og anlegg er gjennomføring av tiltakene i planen 

svært god. Spesielt nevnes at vi har utvidet antall båtplasser med 20 nye plasser for 

klubbens havkajakker, vi har etablert nytt bryggeanlegg, og vi har skiftet 

balkongdekket.  

 

Vi har gjennomført et løft i klubbens aktivitetstilbud og bygg og anlegg i henhold til en 

økonomistyring som forutsatt i planen, og uten at nødvendig vedlikehold av klubbens 

bygg og utstyr er forsømt. 
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7. Klubbens bygg, anlegg og materiell 

7.1 Sikring av bygg 

Klubbens lokaler i hovedhuset er sikret med sensorer om natten med 

innbruddsvarsling til alarmsentral. For branner er vi sikret hele døgnet med 

vaktselskapet NOKAS AS som varsler brannvesenet. NOKAS AS inspiserer og stenger 

anlegget vårt sen kveld, og åpner hovedhuset med sentralnøkkel ca. kl 0600 hver 

morgen. Klubben har 2 stk kodelåser med tids- ur på dørene inn til hovedtrappa og inn 

på balkongen.  

7.2 Nybygg 

7.2.1 Ny hovedbrygge foran A- hallen  

 

Det er levert et nytt stort betong bryggeanlegg med tre- dekke på 20.0 x 7.0 meter med 

3 stk. utstikkere og 3 stk. landganger. Det er lagt vekt på kvalitet slik at betong 

flyteelementene vil vare i minst 40 år og tre- dekke i 25 år. Videre er det montert 2 stk. 

badetrapper samt 2 stk. dusjer og 2 stk. spyleventiler for spyling av kajakker, etc. De 

gamle sommerbryggene samt den gamle vinterbrygga ble gitt bort. 

 

7.2.2  Lagerskur for havkajakker. 

Det er bygd et 3.0* 6.0 meter, høyde 2.5 meter varmgalvanisert bur for 20 stk. 

havkajakker. Komplett med betong- dekke, rammeverk, dører og tak slik at kajakkene 

er sikret for innbrudd og nedbør. 

 

7.2.3 Oppgradering av hoved- plattingen foran A- hallen. 

I forbindelse med oppgradering av plattingen er følgende utført: 

- I 2012 støpte vi et stort betongfundament under hoved- plattingen i forbindelse 

med fremtidig oppgradering av plattingen. 

- I 2013 monterte vi galvaniserte vinkeljern på det støpte betongfundamentet og 

«jekket» opp tre- dekke på plattingen, samtidig som vi forankret alle 

bjærebjelkene, som var løsnet, inne under gulvet på A- hallen 

- I 2014 har vi hevet den delen av plattingen, som lå lavere enn resten av hoved- 

plattingen og til siden for A- hallen, med 0.5 meter. Det betyr at hele hoved- 

plattingen nå har samme høydenivå. Samtidig er det montert en ny, støpt 

landgang, dekt med betongfliser, opp til den nye hoved- plattingen slik at 

rullestoler kan rulles rett inn på og videre ned på hoved- brygga eller HC- 

brygga. 

- Videre ble det montert ny oppstillingsplass dekket med betongheller for en 

kajakktilhenger plassert bak det nye kajakkburet. 

 

7.2.4 Godkjenning av ny treningshall 2016 

Det er innhentet tilbud på å bygge en ny treningshall, tilsvarende den treningshallen 

som stod ferdig i 2010. 
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Anlegget er godkjent for tilskudd av spillemidler samt at vi har fått tilsagn om tilskudd 

fra Sparebankstiftelsen, slik at økonomien for bygging er sikret. Styret har forberedt en 

egen sak om dette til årsmøtet. 

7.3 Vedligehold av bygg og tekniske anlegg  

Følgende arbeider og reparasjoner er utført, foruten de vanlige serviceavtaler på 

klubbens tekniske anlegg:  

 

Bygg: 

- Generelle mindre bygg- vedlikehold som reparasjon og smøring av låser, 

justering av dører, reparere krakker, etc. 

- Kjøpt inn 3 stk. balkongbord og 6 stk. balkongstoler. 

- Kjøpt inn ny vimpel, samt reparert flaggstanga. 

- Kjøpt inn nye skilt for merking av dører, etc. 

- Kontrollert alle tak på byggene, inklusiv småreparasjoner på tak-beslag.  

- Byttet ut ødelagte/ knuste vegg- speil. 

 

Sanitæranlegg: 

- Nytt, komplett utvendig vannlednings- anlegg i forbindelse med 2 stk. nye dusjer 

på den nye kajakkbrygga. 

- Utskiftning av trykknapp system for klosetter samt reparasjon av systemet på 

såpedispenser.  

 

EL- anlegg: 

- Reparert, skiftet ut diverse lysarmaturer. 

 

Treningsapparater: 

- Reparert diverse treningsapparater, inklusiv nye skinntrekk og seter på syklene. 

- Kjøpt inn nye tyngre håndvekter, etc. 

7.4 Ny kajakkhenger 

Det har blitt kjøpt inn, sammen med Norges Padleorbund (NPF), en ny 

kajakktilhenger, designet av OKK og NPF i fellesskap. Begge parter eier 50 % hver. 

Tilhengeren skal foreløpig plasseres på Årungen. 

 

7.5 Dugnader 

Det er holdt to tradisjonelle dugnader, vår og høst, med 40- 50 deltagere. Det er bra at 

noen medlemmer ønsker at anlegget vårt skal holde en viss standard både ute og inne. 

Tusen takk til dem som deltok! 

 

7.6 Tilsyn med eiendommen av frivillige medlemmer. 

Som i alle år er det fortsatt igjen noen få frivillige ildsjeler som holder orden på 

eiendommen vår gjennom året. I år har disse vært: 

 Oluf, vedlikeholder ventilasjonsanleggene våre og har ansvaret for service- 

avtaler på kloakkpumpa, brannapparatene samt badstuovnen. 



 

 10 

 Rolf Halden,  skifter ut defekte pærer, lysarmaturer, etc. samt foretar andre 

småreparasjoner. 

 Morten Groven, har ansvaret for klubbens IT-systemer, presentasjons- og 

lydanlegg. 

 Sissel Helling, ikke minst, som daglig passer på hele klubben og gir beskjeder 

videre om mangler, forslag til forbedringer, osv. Hun har med innkjøp av 

driftsmidler, kjøper inn mat til dugnaden og alle de andre småtingene som papir, 

såper, osv. slik at ingen ting mangler. Vi har mye å takke henne for at klubben 

fungerer med alle disse småtingene, som til sammen er meget store, og som 

ingen savner før de ikke er der. 

 Odd Øystein Leinum og Erik Olaus Løn som har hatt tilsyn med følgebåt. 

(service, opptak) 

7.7 Materiell 

7.7.1 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 2014 hadde klubben følgende båtpark: 

 

 58 stk turbåter 

 34 stk havkajakker 

 10 stk racer K1 

 14 stk barnekajakker 

 4 stk polokajakker 

 5 stk surfski 

 3 stk K2 tur 

 13 stk K2 racer 

  4 stk K4 

 1 stk surfski K2 

 2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede 

 1 stk hav K2  

 1 stk katamaran følgebåt m/motor 

 

7.7.1.1 Nye båter 

Av disse har OKK har i løpet av 2014 anskaffet 7 havkajakker,5 turkajakker, 2 

barnekajakker og 1 racer  

 

I tillegg disponerer OKK 10 båter gjennom klubbavtalen med Milslukern Sport, og 3 

surfski demobåter fra Bull Ski & Kajakk 

5 gamle og utdaterte båter har blitt gitt bort, solgt  eller skrotet. 
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7.7.1.2 Vedlikehold av klubbåter 

Klubbbåtene blir mye brukt, og slitasjen er stor. Det forekommer også en del uvettig 

bruk av båtene, som fører til unødvendige skader og reparasjoner. Det er derfor 

nødvendig med jevnlig vedlikehold.  Vår reparatør gjennom mange år, Preben 

Andersen, takket av i begynnelsen av sesongen. Haakon Langballe overtok, og har 

gjort utført jobben raskt og effektivt. Lars Hjemdal har reparert noen båter, og har også 

utført  vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet. Arbeidet har blitt gjort for 

timebetaling 

7.7.2 Annet utsyr 

Klubben har ca 80 årer og 45 vester til utlån. Vi har også 43 tørrdrakter som benyttes til 

kurs. Disse draktene kan også leies ut til medlemmene. Olaf Gunderson har vært 

tørrdraktoppmann og sørget for vedlikehold 

7.8 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. 

Bystyret har bevilget prosjekteringsmidler til anlegget, men byrådet har vært forsinket i 

prosjekteringsarbeidet. Etter OKKs møte med byråd Guri Melby har 

prosjekteringsarbeidet nå startet opp. Vi har i 2014 hatt et svært godt samarbeid med 

Oslo Idrettskrets om denne saken. 

8. Aktiviteter  

8.1 Distanseregistrering 

Sluttdistanseprotokollen ble tatt inn 07. januar 2014. Medlemmene hadde da hatt 

mulighet til å melde inn utpadlet distanse også per e-post fram til 31. desember. Det har 

blitt sendt ut tre felles e-poster og lagt ut på hjemmesiden om registreringen i 

sluttdistanseprotokollen. Fortsatt er det noen 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. 

8.2 Flattvann 

8.2.1 Sprint/Bane 

Oslo Kajakklubb er blant landes ledende klubber innen flatvann. Vi legger stor vekt på 

både ha god rekruttering og breddeaktivitet, og å ha landest beste elitesatsing. 

 

I 2014 oppnådde OKKs eliteutøvere flere gode internasjonale resultater i tillegg til at 

klubben tok desidert flest medaljer i NM K1. I lagbåt NM tok klubben rent bord med 

gull på alle distanser på herresiden. 
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8.2.1.1 Resultater Norgescupen og NM 

Oslo Kajakklubb kom denne gangen på andre plass i den totale Norgescupen. Vi hadde 

46 utøvere som deltok i den individuelle cupen. I tillegg til våre seniorer var det svært 

mange av våre yngre utøvere som hevdet seg svært godt. Bragdene er presentert på 

klubbens hjemmeside gjennom hele sesongen. I Norgescuppen individuelt er vi den 

klubben med flest pallplasseringer. Victoria Wang vant sin klasse (piker 14) 

sammenlagt! 

 

OKK tok desidert flest medaljer i NM K1. I lagbåt NM tok klubben rent bord med gull 

på alle distanser på herresiden. Vi er første klubb som gjør dette. Vi gratulerer Lars 

Hjemdal, Elling Aronsen Oftedal, Eivind Vold, Per Christian Wessel og Jon Smebye 

I NM i Juniorklassen var Jon Amund Vold på pallen i alle løp. Eivind Vold ble norsk 

mester i maraton. 

 

8.2.1.2 Resultater Internasjonale stevner 

 

Internasjonale stevner/mesterskap (senior) 

 Deltakere (OKK) Resultat 

World Cup 2 Racice 

Tsjekkia 

 

Lars Hjemdal, Eivind Vold OKKs utøvere har både 

padlet K1, K2 og K4. Det er 

svært tøff internasjonal 

konkurranse. Av resultater 

trekker vi frem: 

8. plass på K2 500m til Eivind 

Vold og Lars Magne Ullvang 

på WC2. 

8. plass til Agnes Brun-Lie og 

Marte Solhaug på WC3 

8. plass til Eivind Vold på K1 

5000m på WC3 

World Cup 3 Szeged 

Ungarn 

Lars Hjemdal, Eivind Vold, 

Agnes Brun-Lie 

VM, Moskva, Russland 

 

Lars Hjemdal, Eivind Vold 

VM maraton, Oklahoma, 

USA 

Eivind Vold 

Svensk Mesterskap i 

maraton 

Eivind Vold Eivind vant åpent svensk 

mesterskap i maraton 

 

Internasjonale stevner/mesterskap (U23) 

 

 Deltakere (OKK) Resultat 

EM U23, Mantes, 

Frankrike 

Lars Hjemdal, Eivind Vold, 

Per Chr. Wessel 

Det ble 5. plass på K2 1000m 

til Eivind Vold og Lars Magne 

Ullvang 

6. plass på K4 1000m 

 

  



 

 13 

Internasjonale stevner/mesterskap (ungdom/junior/U21) 

 Deltakere (OKK) Resultat 

Nordisk Mesterskap, 

Kristiansand 

U21: 

Elling Aronsen Oftedal, Jon 

Smebye, Per Chr. Wessel. 

 

Junior: Jon Amund Vold 

 

Ungdom: Marcus Wang, 

Håkon Løn 

Ungdom: 

Marcus Wang tok 6 gull og et 

sølv(!). Det gjeveste var nok 

gullet på K1 500m. 

U21: 

Per Chr. Wessel fikk bronse 

på K1 200m 

Elling Aronsen Oftedal og Jon 

Smebye fikk bronse på 

K2 200m 

Wessel og Oftedal satt i 

Norges K4 som tok bronse på 

1000m 

 

 

 

 
U23 EM i Frankrike – målfoto med Eivind Vol (OKK) og Lars Magne Ullvang (Tysvær) på 5. plass 

 

 

8.2.1.3 Landslagsuttak 2015 

 

Sesongen ble avsluttet med Senior Landslagsuttak for 2015. Klubbens landslagsutøvere 

er: 

 Agnes Brun Lie 

 Per Chr Wessel 

 Lars Hjemdal 

 Eivind Vold 

 

I tillegg er Jon Smebye og Elling Aronsen Oftedal på forbundets utfordrerlag. 
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Klubbmesterskapet 2015 –    OKKs sommerskole 2014 

K2 med en senior og en rekrutt i hver båt- gøy! 

8.2.1.4 Rekruttering 

Klubbens viktigste tiltak for rekruttering er Kajakkskolen. I 2014 gjennomførte nær 40 

kajakkskolen som går fra midten av mai til midten av september med to treninger i 

uken. Vi arrangerte også sommerskole som ble en suksess (en uke i juni med 13 

deltakere, og en uke i august med 25 deltakere). 

 

 

OKKs sommerskole 2015 

8.2.1.5 Breddeaktivitet 

OKK hatt god deltakelse på Påskeleiren i Flekkefjord og Sommerleiren i Laksevåg. Stor 

takk rettes til de foreldrene som har gjort dette mulig. 



 

 15 

 

8.2.1.6 Trenerteamet 

Klubbens resultater hadde aldri vært oppnådd uten kompetente trener. OKK har et 

utrolig bra trenerteam som gjort en fantastisk innsats for klubben i 2014. Disse er: 

 

 Tom Slevik    (Hovedtrener) 

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

 Martin Halvorsen   (Rekrutt/kajakkskole) 

 Agnes Brun Lie   (Rekrutt) 

 Jen Christian Landmark (Kajakkskole) 

 Bettina Gram   (Kajakkskole) 

 Anna Aronsen Oftedal (Kajakkskole) 

 Brede Haugland  (Kajakkskole) 

 Eivind Moer   (Sommerskole) 

 Sondre Opedal  (Sommerskole) 

 

 

8.2.2 Maraton (”Flåten”) 

 

Maratongruppa med ”Flåten” har hatt et aktivt år med en lang sesong på vannet. 

 

Fellestreningen og kurs 

Det har vært holdt felles treninger på vannet fra påske fra til midten av oktober. På 

treningene har vi vært 10-20 utøvere. Høsten 2014 har en delfin sluttet seg til 

intervalldragene, og gitt en fin bølge å henge på. 

 

Turrace 

OKK har stilt med deltagere i alle de store tur- og maratonracene. Gratulerer til Ann-

Cathrin Gulbrandsen og Sigurd Hertzberg med seier i Dalsland, klasse K2 mix. Anders 

W Andersen har herjet i maratonracene og vant blant annet Nøtterøy Rundt og Vannsjø 

rundt. 

 

Tirsdagsrace 

Det har vært holdt tirsdagsrace fra 6 mai til 23 september. I alt har det vært 75 

deltagere med i løpet av sesongen. I snitt ca 20 deltager, på det meste 27 deltagere. 

Klubbmesterskap med jaktstart ble arrangert 7 oktober. Sverre Petlund vant et jevnt og 

spennende løp. Etterpå var det premieutdeling og pizza. 

 

Rekruttering 

Det har vært et tilsig av nye mosjonister på trening og tirsdagsrace. Antall utøvere ser 

ut til å holde seg nokså stabilt. Aldersmessig er det nok 45 – 55 åringer som dominerer. 
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8.3 Surfski  

 

Det blir stadig flere lange, smekre båter å se på fjorden, både i indre Oslofjord, så vel 

som ellers i landet. Den har to klare ulemper. Du blir våt i baken og får vann på føttene. 

Ellers er det en fantastisk farkost som kan brukes i de villeste forhold, ingen 

padlefarkost er i nærheten av snittfarten til en god surfskipadler i medsjø.  

Surfski er hvinende glede på en bølgerygg. Litt angst, fantastisk trening og like egnet til 

flatt og stille vann og  rolige turer. Føtter og rumpe ikledd neopren er  nok til å oppveie 

for ulempene. Den første gode surfen i  en litt for stor bølge- og du er solgt. 

 

I 2014 er surfski vel etablert i Oslo kajakklubb og flere kommer til. Surfskigruppen har 

arrangert ukentlige treninger. Det har blitt avholdt kurs på OKK sin vårsamling samt 

lærerike klinikker med kjente surfskinavn som Boyan og Sean Rice. OKK har arrangert 

Oslo Surfski Open og Oslo Surfski Challenge. Gruppen ønker å vokse videre i 2015! 

 

 
Starten går i Oslo Surski Open 2014 

8.4 Havpadling 

 

8.4.1 Generelt 

Den gode utviklingen i havpadlegruppen de senere årene fortsatte i 2014. Aktiviteten 

øker i bredde og omfang og nivåheving blant de mer aktive medlemmene i klubben 

forsetter. 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. Et medlem av gruppen omkom på en tragisk måte under egenorganisert padling 

ved Tjøme i november. Ulykken er en alvorlig påminnelse om betydningen av klubbens 

opplæringsvirksomhet og HMS arbeid.  
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8.4.2 Møter og kommunikasjon 

Havpadlegruppa opprettet egen facebookside på våren 2011, og driften av denne er 

videreført også i 2014, og har nå 665 medlemmer. Dette har gjort det langt lettere for 

medlemmene å kommunisere internt, samt å kommunisere med andre klubber. 

Facebooksiden 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. Sist, men ikke minst bidrar facebooksiden til å skape interesse eksternt 

for klubben, og havpadlegruppens medlemmer. Det kommuniseres også via en egen 

Gmailliste med ca 200 medlemmer, og over klubbens hjemmeside 

8.4.3 Kurs 

OKK har gjennomført en rekke kurs innen våttkortstigen i 2013. 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 

2014 ble enda større enn en i 2013. Det har avholdt: 

 

 9 grunnkurs  

 2 teknikkurs  

 1 aktivitetslederkurs  

 

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 2014 fått 11 nye aktivitetsledere, og i tillegg har 4 

padlere gjennomført videregående kurs. 

 

De fleste av klubbens aktivitetsledere deltok også på en egen kick off samling på Tjøme 

i mai, ledet av klubbens veiledere. Videre ble det avholdt instruktørsamling på Hvasser 

november.  På disse samlingene ble det øvet på generell turledelse, padleteknikk, 

kameratredning, egenredning og navigasjon og forholdsvurdering. 

Havpadlegruppen organiserte også kurs i eskimorulle med de kjente rulleinstruktørene 

Helen Wilson og Mark Tozer. En del av opplegget var kursing/trening av klubbens 

selvlærte rulleinstruktører. Wilson og Tozer kom ut for en bilulykke slik at de oppsatte 

kursene først måtte avlyses, men det det lyktes å omberamme arrangemente slik at vi 

fikk gjennomført opplegget omtrent som planlagt. 

8.4.4 Turer, samlinger og arrangementer 

Turvirksomhet er kjerneaktiviteten i havpadlegruppens virksomhet. Denne 

virksomheten består av organiserte padleturer to ganger i uken i sesongen, 
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weekendturer/padletreff, og turer av noe lengre varighet. De viktigste 

turarrangementene i 2014 var. 

 

 Vårsamling Hvasser m ca 70 deltagere inkludert deltagere fra Asker, Tønsberg 

og Drammen 

 Tur til Orust, Bohuslän i pinsehelgen i samarbeid med en dansk padleklubb fra 

Gilleleije 

 Padleleir Storesand ca 30 deltagere fra OKK 

 Helgelandsysten – 5 dagers tur m 30 deltagere fra Dønna til Vega 

 Strømtangen fyr i august ca  25 deltagere 

 Avslutningstur Grebbestad,  

 Bølgefestival Nevlunghavn i oktober ca 25 deltagere fra OKK 

 

I tillegg ble der organisert lavterskel overnattingstur fra klubbhuset, og en rekke 

private, men åpne turer i regi av klubbens medlemmer. 

 

 
OKKs tur til Arctic Sea Kayak Race 2014 – foto Liz Palm 
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OKKs tur til Arctic Sea Kayak Race 2014 – foto Liz Palm 

8.4.5 Trening 

For å holde miljøet i havpadlegruppen sammen, og vedlikeholde ferdigheter, er det 

nødvendig også å ha et tilbud om gode aktiviteter i vinterhalvåret. Det ble derfor 

gjennomført bassengtrening i januar – februar, og november-desember. Denne foregikk 

i på Domus Athletica v Ullevål Stadion. Videre ble det gjennomførtorganisert teknikk og 

styrketrening i klubbhuset i vintersesongen, med 16 deltagere i snitt. Enkelte av 

klubbens medlemmer med lavt frysepunkt har også holdt aktivitene oppe med 

vinterpadling ved inngangen og utgangen av året.  

 

8.5 Aktiviteter for funksjonshemmede  

Klubben har ikke gjennomført kurs eller andre aktiviteter for funksjonshemmede i 

2014. 

9. Arrangement 

OKK har i 2014 stått for flere store arrangement: 

 I mai arrangerte vi Oslo Surfski Open 

 I juni arrangerte OKK Norges Cup 2 (NC2) i flattvann på Årungen. 

 I august arrangerte vi Oslo Surfski Challenge og Oslo Kajakkrace i Bestumkilen. 

 

I tillegg har vi innen havpadling arrangert flere turer og samlinger (se kap. 8.4.4) 
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Dette gjør OKK til en betydelig stevnearrangør, og det har krevd omfattende innsats fra 

flere av klubbens medlemmer. Spesiell takk til Morten Groven, Jørgen Skabo og 

Cathrine Schjøth som har gjort en fantastisk jobb i gjennomføringen av dette stevnet. 

10. HMS  

10.1 HMS for klubbens aktiviteter 

Klubben har etablert et system for HMS havpadling og flattvann. 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.  

 

 

Sikkerheten skal ivertas på tur 

10.2 Arbeidsmiljø og forurensning til ytre miljø 

Klubbens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. 

11. Kommunikasjon  

Elizabeth H. Glad har vært webredaktør i 2014.  
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Klubbens hjemmesider, e-post, og Facebook er nå den primære 

kommunikasjonsformen i det interne og eksterne informasjonsarbeidet i Oslo 

Kajakklubb. Arbeidet med forbedring og videreutvikling av klubbens nettsider er en 

kontinuerlig prosess og har også i 2014 vært viktig.  

Oppdaterte og gode hjemmesider er en sentral del av klubbens informasjons- og 

kommunikasjonsvirksomhet. Flere av aktivitetsgruppene i klubben har opprettet egne 

Facebooksider. Her foregår mye intern kommunikasjon og informasjon som er aktuell 

for den enkelte gruppe.  

Eksempelvis opprettet havpadlegruppa en egen facebookside på våren 2011, og driften 

av denne er videreført også i 2014, og har nå per medio januar 2015 ca. 660 medlemmer. 

Dette har gjort det langt lettere for medlemmene å kommunisere internt, samt å 

kommunisere med andre klubber. Fb-siden 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. Sist, men ikke minst bidrar Fb siden til å skape interesse 

eksternt for klubben, og havpadlegruppens medlemmer. Det kommuniseres også via en 

egen Gmailliste, og over klubbens hjemmeside. Flåten benytter seg også av en egen Fb-

side og har 117 medlemmer. Bølgen Surfski har den nyeste Fb-siden og har passert 100 

medlemmer. Den brukes flittig i forhold til informasjonsspredning om treninger 

gjennom uken og i helgene og ikke minst sikkerhet i relasjon til Surfski-aktivitetene. 

Det er imidlertid viktig og hensiktsmessig at all relevant informasjon også finnes på 

klubbens hjemmesider og at informasjonen som legges ut oppdateres hyppig. Dette 

fordrer at oppmenn og trenere som innehar oversikt over aktivitetene innen deres 

aktuelle grupper er flinke til å bidra med aktuell informasjon til klubbens nettsider. 

Oppmenn og trenere vil i 2014 oppfordres til – og gis enda større ansvar for 

informasjonsdeling gjennom nettsidene. 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. Bidrag fra enkeltmedlemmer er 

også populær lesning og flere oppfordres til å sende redaksjonen artikler og reportasjer 

fra ulike padleaktiviteter i klubben.  

Redaktør og styret i OKK vil videreutvikle nettsiden i 2015 også i forhold til utforming. 

Det vil også bli en mye bedre værstasjon med informasjon om vær og vindforhold og 

webkamera.  

Oslo Kajakklubb har ved flere anledninger vært i media i 2014 bl.a. i NRK 

Østlandssendingen i forbindelse med utnevnelsen av OKK som årets idrettslag i 2014. 

Stor takk rettes til Bjørn Birkeland for utforming og teknisk vedlikehold av nettsiden. 

12. Kontor og administrasjon 

12.1 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 oktober. 
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12.2 Båtplasser 

Til disposisjon for medlemmene har klubben 729 båtplasser, derav 24 ledige for 

øyeblikket. Plassene er fordelt på syv haller der G-hallen er forbeholdt aktive 

flattvannsutøvere og konkurranse padlere. Antall disponible plasser er noe redusert 

fordi flere plasser er omfordelt til klubbåter, 40 plasser i F-hallen og 32 plasser i A-

hallen, sistnevnte ikke ferdig fordelt ennå. 

I løpet av året har 34 medlemmer fått tildelt kajakk plass.  I tillegg har 4 fått byttet til 

mer tilpasset båtplass. 

Ved utgangen av året var det 134 på venteliste for båtplass, av disse ønsket 108 plass til 

havkajakk og 26 til skjærgårdskajakk/racer. 

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

Til klubbåter (utlånskajakker) har klubben 128 inneplasser, 20 plasser i det nye buret 

samt 20 uteplasser (på ytterveggen).  

13. Ragnar Mørks Fond til kajakksportens fremme  

 

I 2012 mottok Oslo Kajakklubb 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”. 

I 2014 er totalt 15.000 kr av fondets midler benyttet. Det ble tildelt reisestøtte til 

treningssamling i Sevilla for tre av våre lovende ungdommer. 

14. Utfordringer fremover 

 

Klubben er fortsatt i en investeringsfase både når det gjelder klubbens fasiliteter og 

aktiviteter. Våre ambisiøse sportslige og aktivitetsmål krever at vi både har godt nok 

kapasitet og kvalitet på våre anlegg. Det gjør også vi kan forsvare plass i Bestumkilen 

hvor en betydelig kamp om arealer pågår.  

 

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 

 Ha en profesjonell drift med god service og informasjon til medlemmene 

 Være en tydelig og sterk aktør i Norges Padleforbunds virksomhet 

 Styrke inntektsgrunnlaget for å gi handlingsrom for klubbens utvikling 
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15. 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,  Februar 2015 

 
Sveinung Oftedal 

styrets leder 
 

 
Takk for et flott padleår! 


