
Kajakk aktivitetsdager på 
 

Oslo Kajakklubb (OKK) 
 

Med støtte fra Sparebankstiftlesen arrangerer Oslo Kajakklubb aktivitetsdager. Dette er et gratis 

tilbud til barn og ungdom i alderen 10-16 år. Du får prøvd padling og andre spennende aktiviteter. Bli 

med! Vi skal gjøre vårt beste for at du trives. 

Påmelding til: eivind_moer@yahoo.no 

 

 

 

Program 

Lørdag 24. oktober 

Kl 11:00 – 15:00 

Oppmøte: Oslo Kajakklubb – Drammensveien 210 

- Utepadling og mer…. – 

Avhengig av vær og vind er det muligheter for å padle ute i oktober så lenge man kler seg godt. Vi tar 

utgangspunkt i å arrangere dette ute, men vil også ha en plan B.  

Kl 11: – 12:30 

Deler inn i 2 grupper. Arrangerer introduksjon til kajakkpadling for de som ikke har gjort 

dette før. Den andre gruppen har en treningsøkt på vannet. 

mailto:eivind_moer@yahoo.no


12:30 – 13  

Pause 

13 – 13:30 

Teknisk gjennomgang på padlemaskin for begge grupper. De som er erfarne hjelper de 

mindre erfarne med feedback.  

13:30 – 15:00 

Kajakkpolo. Kanskje vi lager en turnering? 

Stand-Up Padling (SUP) 

 

 

 

Lørdag 14. november 

Kl 11:00 – 15:00 

Oppmøte: Oslo Kajakklubb – Drammensveien 210 

- Lær mer teknikk…. – 

 

 

Hovedformålet med denne aktivitetsdagen er å lære bedre teknikk. God teknikk har man glede av i 

all idrett. Denne samlingen passer like godt for nye som for de som har padlet mye. 

Kl 11:00 – 12:00 

Felles løpetur ut til Bygdøy og tilbake med innlagte stoppepauser. 

12:15 – 13:00 

Trening på padlemaskin. Lær å padle teknisk riktig. 

13:00 – 14:00  

Pause 

Vi serverer mat og ser god padleteknikk på film 

13:30 – 15:00 

Padleøkt. 

Vi avslutter med en morsom stafett på padlemaskin. 



 

 

Mandag 21. desember 

Kl 11:00 – 15:00 

Oppmøte: Oslo Kajakklubb – Drammensveien 210 

- Julesamling…. – 

Kl. 10 – 11:00  

Padleøkt (på maskin)for å ringe inn julen Lav terskel.  

Konkurranse med premie  

Vi spiller julehits i treningsrommet! 

Kl. 11:30 – 13 

Julequiz og risengrøt til lunsj.  

Kl. 13:00 – 14:00  

Premieutdeling julequiz. 

Tar du utfordringen? Hjernetrim eller fysisk utfording! 

 

Onsdag 24. Februar 2016 

Oppmøte annonseres. 

 -  Ski! Herlig!  - 

 

Kl. 10:00 – 14:00 

Ski og ski-teknikk ved Sognsvann. Starter nedenfor NIH ved lysløypene og gir en 

grunnleggende innføring i ski-teknikkene klassisk, staking og skøyting. 

Stafetter 

Mat og drikke  



 


