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Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til 

Norgescupstevne II i Bestumkilen Ro og Padle anlegg  
15. juni 2019. 

 

▪ Påmeldingsfristen er onsdag 5 juni 2019 kl. 20:00. 

▪ Frist for etteranmelding og strykninger er fredag 14. juni kl. 12.00 

▪ Lagledermøtet er fredag 14. juni kl. 20.00 på OKK Drammensveien 210..  

▪ Første start lørdag er kl. 08.00.  

▪ Det Norske Konkurransereglementet  2019  som fastsatt av NPF/TKF gjelder for 

arrangementet. 

 

Norgescup - KLASSER OG DISTANSER*  

 

 K1 

200m 

K1 

500m 

K1 

1000m 

Senior Herrer  Lørdag Lørdag 

Senior Damer  Lørdag  Lørdag 

Junior (U18) Herrer  Lørdag Lørdag 

Junior (U18) Damer  Lørdag Lørdag 

Ungdom (U16) Herrer Lørdag Lørdag  

Ungdom (U16) Damer Lørdag Lørdag  

Gutter 14 Lørdag   

Piker 14 Lørdag   

Gutter 12 Lørdag   

Piker 12 Lørdag   

 

Testløp/lagbåt - KLASSER OG DISTANSER**  

 

 Testløp 1 

K2 500m 

Testløp 2 

K2 1000m 

Testløp 3 

K4 500m 

Lagbåt  

K4 500m 

(mix) 

Senior Herrer   X  

Senior Damer   X  

Junior (U18) Herrer  X X (alt)  

Junior (U18) Damer X  X (alt)  

Ungdom (U16) Herrer X    

Ungdom (U16) Damer X    

Piker/Gutter 14 ***    X 

Piker/Gutter 12 ***    X 

 

 *)  For U18 Damer/Herrer vil NPF nominere løp/båttype efter NC-1 

 **)  Klubbene sørger for å melde sine aktuelle utøvere på til lagbåt øvelsene og så 

  sørger NPF for å sette sammen aktuelle kombinasjoner.  

 ***)  K4 500m for aldersklassene 12 og 14 år kjøres som mixed (OBS! meld på selv 

  om dere ikke har full båt, så vil det bli foretatt miks på tvers av klubber).  
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INFORMASJON OM 

BANEN 

 

 

 

Årets NC-2 vill bli avholdt på Bestumkilen Ro- og 

Padleanlegg i Oslo. Under stevnet vil vi benytte 6 baner.  

 

Bane 

nr. 

Bane  

Bredde (m) 

1 6,75 

2 6,75 

3 13,5 

4 13,5 

5 13,5 

6 6,0 

 

• Mål, klubbtelt, parkering, båtutsett, veiing og 

publikumsområdet vil være innerst i Bestumkilen. Dette er 

i kartet under merket som Sjølyst Bobilparkering og 

båthavn/opplag. 

 

• Gangavstand til OKK er ca. 1000m. Garderobe fasiliteter 

og lunch serveres i OKK’s klubblokaler. Se kart under. 

 

• Det henstilles til lagledere å informere utøverne om at 

efter målpassering må man padle tilbake til start hhv 200 

eller 500 m før man krysser banen og deretter padler inn 

til bryggene. Vis aktsomhet ved kryssing av banene og for 

annen båttrafikk. 

 

• Vi henstiller til at de anviste parkeringsplasser ved 

målområdet benyttes da det denne dagen ikke vil 

være mulig å parkere utenfor OKK’s klubblokaler. 

 

 

LAGLEDERMØTE  

Lagledermøte avholdes I OKK’s lokaler i Drammensveien 

210  fredag 14. juni kl. 20:00. For at lagledermøtet skal 

kunne gjennomføres så raskt og effektivt som mulig skal 

klubbene ha sendt inn sine strykninger senest fredag 14. 

juni kl. 12.00. 

 

BÅTNUMMER Alle kajakker som benyttes i dette stevnet skal ha 

påmontert nummerholdere. Arrangøren vil kreve 

depositum på kr 500 fra hver klubb for utlån av 

båtnummer. Depositumet betales kontant ved avhenting 

av nummere. Ved tap av båtnummer trekkes det kr 50 pr. 

tapt nummer fra depositumet ved stevneslutt. Medbrakte 

nummerserier kan benyttes dersom disse er i henhold til 

godkjent standard (stive plastskilt - sort tekst på 

hvit/gulbakgrunn). 
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VEKTKONTROLL Deltagerne / klubbene er ansvarlig for at båtene er 

kontrollveid før start (K1 ≥ 12kg, K2 ≥ 18kg, K4 ≥ 30kg). 

Det blir anledning til å utføre vektkontroll løpsdagen fra kl 

0730. Arrangøren stiller sand og poser til disposisjon for 

dem med lette båter. Sandposer skal være teipet fast i 

båten. Vektkontroll vil bli foretatt tilfeldig under stevnet. 

 

 

 
 
BRUK AV FLYTEVEST / 

KLUBBTØY 

Alle utøvere til og med Ungdomsklassen skal benytte 

flytevest så vel under oppvarming som under løpene.  

 

Da man under dette stevnet representerer klubben sin 

oppfordres det til at utøverne er iført klubbdrakt, og ikke 

landslagstøy. 

 

OVERNATTING, FROKOST 

OG LUNSJ 

Det vil ikke bli tilbudt overnatting, Lunch vill bli servert i 

OKK’s klubblokaler i Drammensveien, dette er ca. 1,000 m 

fra målområdet. 

 

 

▪ Pris pr. pers. for lunch på Lørdag er; kr 135.  

▪ Husk å føre opp samtlige som skal ha lunsj i 

påmeldingen – også lagledere, støtteapparat, foreldre, 

osv. Påmelding i Racemanager. 
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PREMIERING Premieutdeling for alle øvelsene vil skje i målområdet 

umiddelbart etter avsluttede finaler. 

 

 

• Premie til de 3 beste i Senior, Junior og U16 klassene. 

• 1/3 premiering i 14 år 

• Premie til alle i 12 år, og til alle på 200m i 14 år. 

• Det vil ikke være premiering i testløp.  

 

 

 
PROGRAM/RESULTATER 

 

 

Et fullstendig program/tidskjema vil være tilgjengelig på 

RACEMANAGER og lagt ut på OKK’s hjemmeside. 

www.okk.org 

 

  

KONTAKT/KOMMUNIKASJON 

 

Jan B. Usland, mob 92041333 

e-post: jbusland@awoffshore.no 

 

Sveinung Oftedal, mob. 92 89 95 84 

e-post: sveinung.oftedal@kld.dep.no 

 

 

Vi ønsker alle velkomne til vårt nye anlegg i Bestumkilen ! 

 

 
 

http://www.okk.org/

