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Eivind Vold, Norge og OKK – bronse i World Cup K1 5000 m 

Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv 
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I 2016 var hele sju utøvere fra OKK represententert i et VM (junior/U-23/senior). Det er ikke 

mange idrettslag i landet med tilsvarende bredde på toppnivå. Oslo Kajakklubb har etablert 

seg med et stort elitelag som satser målbevisst for å nå høye internasjonale sportslige mål. 

 

Eivind Vold stod for Norges sterkeste prestasjon i internasjonal senior konkurranse siden 

Eirik Verås larsen la opp. Eivind fikk bronse på K1 5000 m i World Cup i Racice og 

fjerdeplass på samme distanse i EM i Moskva. Blant de norske herrepadlerne er det kun Eirik 

Verås Larsen, Knut Holman, Einar Rasmussen og Morten Ivarsen individuelle medaljer i EM, 

VM, OL eller World Cup! 

 

Brødrene Amund og Eivind Vold gjennomførte to knallsterke konkurranser i U23 EM og U23 

VM med 4. plass på K2 1000 m i begge mesterskapene (kun 12 hundredeler fra bronse i EM). 

I juniorklassen i EM imponerte Marcus Wang med 4. plass (kun 8 hundredeler fra bronse!). 

Det ble også finaleplass til Amund, Per Chr. og Elling som satt i Norges K4 på 500 m. 

 

De fleste eliteutøverne våre satser for fullt inn mot 2017 sesongen. OKK har hele 5 utøvere på 

seniorlandslaget i 2017 (Lars Hjemdal, Elling Oftedal, Per Chr. Wessel, Amund Vold og 

Eivind Vold). 

 

Agnes Brun-Lie og Jon Smebye har valgt å prioritere utdanning. OKK takker dem for 

innsatsen. Agnes har tidenes beste mesterskapsprestasjon i norsk kvinnepadling (sprint) med 5 

plass på K2 1000 m i VM sammen med Lisa Sheriff! 

 

Internasjonal deltakelse OKK 2016: 
Sprint VM: 

• Amund Vold (U23VM) 

• Eivind Vold (U23 VM) 

 

Maraton VM: 

• Amund Vold (senior) 

• Eivind Vold (senior + U23) 

• Thomas Lothe (Jr) 

 

Sprint EM: 

• Amund Vold (U23 EM) 

• Eivind Vold (U23 EM + 

Senior EM) 

• Elling Oftedal (U23 EM) 

• Per Chr Wessel (U23 EM) 

• Lars Hjemdal  

(Senior EM) 

• Marcus Wang (Jr EM) 

 

Surfski EM 

 Eivind Vold 

 

 

World Cup: 

• Elling Oftedal (WC 1 + 2) 

• Per Chr. Wessel (WC 1) 

• Lars Hjemdal (WC 1) 

• Eivind Vold (WC 1 +2) 

• Jon Smebye (WC 2) 

 

OL-kvalik: 

 Eivind Vold (K2 1000m) 

 Per Chr Wessel (K2 200m) 

 

Nordisk Mesterskap: 

• Jon Smebye (U21) 

• Amund Vold (Jr) 

• Marcus Wang (Jr) 

• Håkon Løn (Ungdom) 

 

 



 
OKKs utøvere i U23 EM og Jr EM - Plovdiv i Bulgaria 

Fra venstre: Elling, Marcus, Per Christian, Amund og Eivind 

 

Vurdering av eliteutøvernes resultater i 2016: 
 

Lars Hjemdal (1994) holdt et jevnt høyt nivå i 2016. Han satt i ulike norske lagbåter i 

mesterskapene, men fikk ikke helt uttelling da det gjaldt som mest. Han er imidlertid på et 

høyere nivå nå enn tidligere. 

 

 
Lars Hjemdal  

 

Eivind Vold (1993) hadde en utrolig sterk og jevnt god sesong. Det ble mange 4. plasser i 

mesterskap. Spesielt på 5000 m imponerer han, og er nå blant de beste 5000m padlerne i 

verden og fikk bronse i World Cup I Racice i Tsjekkia. Han rykket dermed opp i den 

eksklusive klassen av norske utøvere med individuell medalje i mesterskap/World Cup innen 

sprint. K2 prestasjonene i U23 EM og VM med lillebror Amund var sterke med to 4. plasser 

på 1000m kun hundrededeler fra pallen. Som om ikke det var nok, så avsluttet han sesongen 

med 4. plass i surfski EM i Italia.   

 

 



 
Eivind Vold i i World Cup 

 

Per Christian Wessel (1993) hadde en god sesong hvor det beste resultatet internasjonalt kom 

på K4 500m som ga A-finaleplass i U23 EM. Gutta fikk ikke helklaff i finalen og det ble 

9.plass. Individuelt så ble Per Christian Norgesmester på K1 200 m.  

 

 
Per Christian Wessel på treningsleir i Florida 

 



Elling Oftedal (1993) ble tatt ut til flere internasjonale konkurranser i 2016. Beste resultatet 

internasjonalt kom på K4 500m som ga A-finaleplass i U23 EM. Elling har utviklet større 

kraft i padlingen sin, men fikk ikke full uttelling sammen med OKK-makker Jon Smebye i 

World Cup på 200m der ble de slått ut i semifinalen. 

  

 
Elling Oftedal og Jon Smebye i World Cup 

 

Amund Vold (1997) hadde en fantastisk sesong i 2016 hvor han som første års seniorutøver 

vant Norgescupen sammenlagt, og fikk flere sterke prestasjoner sammen med makker Eivind. 

Amund står frem som et kjempetalent på 1000 m. Amund sin bygning minner mye om Knut 

Holmann!  

 

Amund Vold – full gass under Oslo Kajakk Sprint 

 



Marcus Wang (1998) gjorde en knallsesong. Høydepunktet var 4 plass i Jr. EM på K1 1000m 

kun 8 hunderdeler fra pallen! Det blir spennende å følge Marcus i tiden fremover.  

 
Marcus Wang i EM – plovdiv i Bulgaria 

 

 

Det blir spennende å følge OKKs Thomas Lothe som fikk sin internasjonale debut i maraton 

VM og junior Haakon Løn. Med systematisk og hard trening vil de ta nye steg i sin 

padlekarriere. 

 
Thomas Lothe                 og              Haakon Løn 

 

I 2016 valgte Jon Smebye å trapppe ned 100 % elitesatsing, og fokusere mer på utdanning. 

Det er et valg som utøvere må gjøre. Vi ønsker dem lykke til i utdanning og ser frem til å ha 

dem som aktive OKK-medlemmer i årene som kommer. Vi trenger den erfaringen de har som 

aktive utøvere! 



Jon Smebye og Agnes Brun-Lie. 

 

 



Forberedelser til sesongen 2017 

Alle utøverne er i svært god trening frem mot 2017 sesongen. Klubbens hovetrener Tom 

Selvik har god styring, og har god oppfølging av gruppen samlet og utøverne enkeltvis. I 

tillegg er Nevena Vlasic trener. Flere av utøverne er også under landslagstrener Rasto Kuzel 

sitt ansvar. Sesongens store mål er EM og VM. 

 

OKK  kan trygt si at vi har landets fremste elitegruppe. Lange treningsopphold i utlandet og 

mange internasjonale konkurranser er kostbart for utøverne/klubben. 

 

Sponsormidlene har medført at gruppen har kunnet ha et godt opplegg for 2016. 

 

 

OKK takker  våre samarbeidspartnere for støtten! 

 

 
 

 

 
 

 
For sjette år på rad tok OKK NM gull på K4 500m 

Forfra: Per Chr. Weseel, Lars Hjemdal, Elling Oftedal og Amund Vold! 

 

http://www.norsecraft.no/
http://www.okk.org/about/samarbeidspartnere/

