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1. Styre, tillitsvalgte og administrasjon 2019 

Valgt av årsmøtet: 

Styrets sammensetning 

Sveinung Oftedal leder 

          Jan Børge Usland nestleder  

Arne Hornnes kasserer 

Erik Rønning styremedlem 

Ingeborg Granheim styremedlem 

Eva Ljosland styremedlem 

Aasmund Berner varamedlem  

Marit Stange varamedlem 

 

Kontrollkomite 

Svein Sørlie Lund leder 

Arve Josephson medlem 

Runar Eggen varamedlem 

Gaute Solheim varamedlem 

 

Revisor 

Registrert revisor Lill Ann Monge 

 

Valgkomite 

Gro Bjerknes leder 

Reidar Kjelløkken medlem 

Arve Due Lund medlem 

Anett Brohmann varamedlem 

 

Øvrige tillitsvalgte 

Kristian Haaland oppmann sprint/bane 

Paal Strømskroken oppmann rekrutt 

Martin Traaseth oppmann maraton 

Harald Aas oppmann hav  

Per Liebeck oppmann kajakkpolo 

Thor Kristoffer Nielsen oppmann surfski 

 

Oppnevnt av styret:  

Driftsgruppe: 

Stein Hagen materialforvalter 

Inge Motzfeldt båthussjef  

Svein Høyforsslett klubbvert 

Erlend Haraldsvik  HMS-ansvarlig 

Olaf Gunderson oppmann badstue/sosiale aktiviteter 

 

Administrasjon: 

Anine Lundh Daglig leder 

Katarina Liptakova    Aktivitetskonsulent 

Randi Nygård    Kurskoordinator 

Tom Selvik    Hovedtrener  
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2. Hovedpunkter  

2019 var et svært aktivt og godt år for OKK med følgende hovedpunkter: 

 Vi har fortsatt den sportslige utviklingen, og vi gjør det i flere grener: 

Flattvann Sprint: Vi har sanket 7 internasjonale medaljer og gull i lagbåt-NM 

for 9nde år på rad 

Surfski: NM-gull for både herrer og damer 

Kajakkpolo: NM-gull 

Maraton Masters: Våre masterspadlere holder et høyt nivå, og dominerer i 

turracene i Norge. 

 

 I 2019 har det deltatt totalt 140 barn i aktiviteter i regi av prosjektet 

""Aktivitetsløftet – sammen på vannet" som er støttet av Astrupstiftelsen. 

 

 Vi har omfattende breddeaktiviteter, spesielt i havpadlegruppen, og har fortsatt 

høy kursaktivitet både innen våttkortstigen, rullekurs og SUP-kurs. 

 

 Vi har vært en aktiv arrangør med Norgescup Sprint, Lagbåt NM, Norgescup 

Polo, Norgescup surfski, Oslo Kajakksprint, og Vårsamlingen for havpadlerne 

som de viktigste. 

 

 Vi er en av de fire klubbene (Asker, Bærum, Strand og OKK) som arrangerte 

World Cup Maraton 2019 og vi skal arrangere VM i maraton i 2020. 

 

 Vi har foretatt betydelig rehabilitering av hovedbygget vårt. 

 

 Vi har arbeidet aktivt opp mot Oslo Kommune, Oslo Idrettskrets og Norges 

Padleforbund for at våre interesser skal bli ivaretatt.  

 

 Vi har sørget for god kommunikasjon med medlemmene gjennom å gjøre 

hjemmesiden informativ og aktuell.  

 

 Vi har sunn økonomi, og har fått god ekstern støtte til våre aktiviteter og 

investeringer. Dette muliggjør videreutvikling av klubben. Inntektsskapende 

arbeid har vært viktig for styret. 

3. Møtevirksomhet 

 

3.1 Styremøter 

 

Styret har mellom årsmøtet 2019 og årsmøtet 2020 hatt 9 ordinære styremøter hvor 1 av 

disse har vært avholdt i 2020. Styreprotokollene er lagt ut på klubbens hjemmeside. 

De viktigste sakene som styret har drøftet gjennom året er:  

 Gjennomføring av byggeprosjektene. 

 Plansaker: Områderegulering for Skøyen 
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 Søknad om offentlige tilskudd og økonomisk støtte fra eksterne aktører 

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

 Forbedring av sikkerhetsnivået i klubben gjennom kjøp av følge/redningsbåt. 

 

3.2 Plansaker inkludert arbeidet med Kyststi 

 

Styret har arbeidet videre med å hindre at kyststien legges foran klubbens hovedhus i 

tråd med årsmøtets vedtak. 

 

Bystyret fastsatte detaljregulering for kyststi 27. februar 2019 (dagen for OKKs årsmøte 

2019). OKKs styre sendte inn klage på vedtaket 11. april 2019. Det er Fylkesmannen 

som behandler og treffer avgjørelser i slike saker. Fylkesmannen oversendte sin 

avgjørelse 30. september, og konkluderte som følger: "Kommunens vedtak av 

27.02.2019 i sak 201412450 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. Vedtaket er fattet med 

hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages 

videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd." 

 

Styret har også tatt opp saken med byrådet for å undersøke om muligheten for om våre 

argumenter kunne medføre et nytt politisk initiativ i saken. Dette ble blankt avvist, og 

det ble vist til at reguleringen oppfyller et godt forankret politisk mål om kyststi fra 

bygrense til bygrense, og at kyststien i Bestumkilen var justert for at den skulle 

kombineres med OKKs virksomhet. 

 

Styret har foretatt et omfattende arbeid i kyststisaken, og må registrere at reguleringen 

er endelig avgjort. På tross av at traseen kommer foran klubbhuset, så vil det bli en 

bryggeutvidelse på 6,5 meter slik at klubbens aktiviteter ikke skal hindres av turgåere. 

 

Av øvrige saker nevner vi at også har jobbet med andre plansaker slik som 

innspillsmøte om hva vi vil med Oslofjorden, innspill til behovsplan for idrett og 

friluftsliv 2021-2030, og områderegulering for Skøyen. 

 

3.3 Maraton VM 2020 

 

Jan Børge Usland sitter i styret for maraton VM 2020. Gjennom hans styreverv arbeider 

OKK aktivt med å forberede maraton VM 2020 sammen med NPF og de tre andre 

arrangørklubbene Asker, Bærum og Strand. Flere av OKKs medlemmer har påtatt seg 

verv for å forberede arrangementet. I 2020 må vi mobilisere mange frivillige for å bidra 

til et flott VM arrangement. 

4. Medlemsopplysninger 

4.1 Medlemstall  

Klubben har de siste 10 årene hatt et høyt medlemstall (se under) på rundt 1700-1800 

medlemmer, men har de 6 årene hatt en nedadgående trend. 
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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 

2015 1067 (61%) 693 (39%) 1760 

2016 1032 (60%) 690 (40%) 1722 

2017 1040 (60,25%) 685 (39,75%) 1726 

2018 965 (58%) 695 (42%) 1660 

2019 956 (60%) 641 (40%) 1597 

*) Trolig for høyt tall pga mangelfull strykning av medlemmer  

31.12 2019 hadde klubben 1597 betalende medlemmer. Dette er 63 færre betalende 

medlemmer enn per 31.12 2018.  I forhold til alder og kjønn fordeler medlemmene seg 

som følger: 

 

 

Alder Kvinner Menn Totalt Totalt % 

61 år + 88 220 308 19,29 

51 - 60 år 205 258 463 28,99 

41 - 50 år 175 193 368 23,04 

26 - 40 år 119 180 299 18,72 

20 - 25 år 14 23 37  2,32 

Under 20 år 40 82 122  7,64 

Totalt 641 956 1597 100,0 

 

Klubben har 5 æresmedlemmer. Disse er Finn Bredesen, Knut Holmann, Anne Wahl, 

Olaf Gunderson, Erik Rønning. 

5. Økonomi  

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

regnskapsmessig egenkapital på 6,883 mill. kr. Klubben har fra 2014 fulgt 

regnskapsloven. Det innebærer at betydelige investeringer i bygg og anlegg er omfattet 

av egenkapitalen. Med solid egenkapital og god likviditetsmessig stilling er klubben 
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rustet for uforutsette kostnader og bortfall av forventete inntekter, samt investeringer i 

henhold til klubbens langtidsplan. Gitt dagens lave rentenivå har styret sørget for 

akseptabel avkastning på klubbens egenkapital innenfor rammen av en trygg 

forvaltning. 

 

Klubbens inntekter kommer hovedsakelig fra medlemsbaserte inntekter (kontingenter 

etc), mens kursinntekter, sponsorinntekter og ulike typer offentlige tilskudd utgjør 

hoveddelen av øvrige inntekter. Klubbens kostnader går hovedsakelig til vedlikehold av 

klubbens bygg, anlegg og materiell, ordinær drift av klubben og klubbens 

sportsaktiviteter. I tillegg brukes deler av klubbens midler til nødvendige investeringer 

i nye anskaffelser og oppgradering av bygg og anlegg. 

 

Styret har arbeidet aktivt for å få økonomiske støtte til klubbens drift, investeringer og 

aktiviteter. For øvrig økonomisk informasjon vises det til klubbens årsregnskap og 

budsjettregnskap. 

 

6. Oppfølging av langtidsplanen 2019 – 2029 

 

På klubbens årsmøte i 2019 ble "Langtidsplan for Oslo Kajakklubb perioden 2019-2029” 

fastsatt. Denne planen som rulleres hvert andre år, er veiledende for styret i 

planleggingen av OKKs virksomhet gjennom de årlige budsjettene med blant annet 

avsetting av midler til større investeringer.  

 

Langtidsplanen er et godt styringsverktøy for utvikling av klubben. Den identifiserer 28 

spesifikke tiltak som skal bidra til å utvikle Oslo Kajakklubb i tråd med vår visjon, og 

øke sannsynligheten for å nå klubbens mål.  

 

 
Foto: Christin Aronsen  
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7. Klubbens bygg, anlegg og materiell 

7.1 Større vedlikeholdstiltak 

 
I Årsmeldingen fra styret for 2018 (pkt. 7.3.4) orienterte styret, som en oppfølging av 

OKK sin Langtidsplan, om å starte prosjektering samt kostnadsberegne følgende 

vedlikeholds anlegg for å få en «idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse» av planene 

fra Oslo Kommune, Bymiljøetaten. Dette fikk vi et positivt svar på i brev av 28.02.19 fra 

Bymiljøetaten. Med grunnlag i denne idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjennelsen 

besluttet styret å bygge godkjente rehabiliterings- vedlikeholdsarbeider i 2019. Disse 

arbeidene (se liste under) er nå utført, og søknaden om spillemidler er innsendt til 

Bymiljøetaten før årsskiftet og er under behandling. 

 

 

Kostnader for bygningsmessige vedlikeholdsarbeider: 

Utført arbeid Kr 

1.0 Skifte ut 7 stk. dører foran kajakklagrene i B- hallen  390.208 

2.0 Skifte ut kloakkpumpa med nytt styre- skap, etc. 86.438 

 

3.0 Montere nye gummimatter i Treningshall 1999 samt på brua 74.663 

 

4.0 Skitet ut de gamle EL- ovnene, regulatoren, etc. i Treningshall 1999  33.925 

 

5.0 Rehabilitering av taket på Treningshall 1999 iflg. TEK 10.   

 

416.727 

 

6.0 Skifte gulvet i A- hallen og kledning på balkong    

 

250.533 

 

7.0 Montere nytt gulvbelegg i 1 etasje TÅRNET samt i trappa  

 

50.895 

 

8.0 Skifte ut 2 stk. dører i damegarderoben samt pusse opp 3 stk. dører  

 

87.071 

9.0 Samlet kostnad        1.390.460 

 

Kajakkstativer. Følgende stativer er nye eller erstatter de gamle: 

Utført arbeid Kr 

1.0 Nytt kajakkstativ for Polo- kajakker, bygd mot bekken 

2.0 Nytt tørkestativ for Polo- våtdrakter plassert i A/ B- hallen 

3.0 Skiftet ut eksisterende kajakkstativer fra 1935 i A- hallen 

4.0 Nye skjermtak over kajakkene på ytterveggene i kajakkhallene  

 

5.0 Samlet kostnad         420.079 

 

Kostnadene OKK søker spillemidler og mva-tilskudd for:  kr 1.810.539,- 

OKK regner med å få dekket ca. 60-65% av kostnadene fra spillemidler og mva- tilskudd. 
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7.2 Utbygging av sosial sone på brygga 

 

Eksisterende, 2 stk. gassgriller, var defekte og er skiftet ut med en ny gassgrill, som 

skal plassere ute på brygga ved HC- landgangen. Videre har styret kjøpt inn 2 stk. bord 

med langbenker av samme kvalitet som på soldekkene, og plassert de ved grillen. I 

2020 vil vi bygge avlastnings- benker av stål med topplate av polert betong på begge 

sider av gassgrillen. Videre skal det plasseres i benkene låsbare skap for 

gassbeholderne, som i dag er lagret inne i bygget. Over gassgrillene og benkene er det 

bygget et skjermtak. Styret håper at flere av medlemmene vil benytte seg av dette 

tiltaket i forbindelse med arrangementer og andre sosiale tiltak. Ikke minst kan man ta 

med seg familien og spise grillmat her en varm og solfylt ettermiddag. 

7.3 Sikring av bygg 

Klubbens lokaler i hovedhuset er sikret med sensorer om natten med 

innbruddsvarsling til alarmsentral. For brann er OKK sikret hele døgnet ved 

vaktselselskapet NOKAS AS, som varsler brannvesenet. NOKAS inspiserer og stenger 

anleggene vårt om kvelden og åpner Hovedhuset med sentral- nøkkel ca. kl. 0600 hver 

morgen. Klubben har kodelås inn til hoved- trappa og inn på balkongen slik at 

fremmede ikke har adgang. 

7.4 Nybygg 

7.4.1 Nytt bryggeanlegg 

 

Følgende er utført: - Nytt kajakkstativ for 12 stk. polo- kajakker i A- hallen 

7.3.3 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen 

Fredag 7. september 2018 overtok Oslo Kommune ved Bymiljøetaten ro- og padlebanen 

fra entreprenøren. Dette er en merkedag for Oslo Kajakklubb som gjennom flere år har 

arbeidet for bygging av ro- og padlebane i Bestumkilen. Prosjektet ble utsatt i flere 

runder grunnet diverse klager fra båtopplagsforeningen, og fikk en kostnad på omtrent 

30 mill. kr. Anlegget ble dyrere enn planlagt på grunn av kostnadene med å deponere 

forurenset masse forårsaket av båtopplaget. 

 

Landanlegget med måltårn krever omregulering for å bli oppført. OKK vil følge opp 

dette overfor Oslo Kommune, og sørge for at prosjektet blir helt fullført.  

I 2019 brukte OKK anlegget flittig, og arrangerte historiens første Norgescupstevne i 

Bestumkilen ro- og padlebane. 
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7.5 Vedlikehold av bygg og tekniske anlegg 

 

7.5.1 Serviceavtaler og HMS-sjekk 

OKK har diverse årlige service- avtaler på en del av klubbens tekniske anlegg, etc. som: 

kloakkpumpestasjon, brannslukningsapparater, alarmanlegget ved NOKAS AS, 

ventilasjonsanlegg, kajakktilhengeren, sjekk av takene våre, HC- heisen, og HMS- for 

EL-anleggene. 

 

7.5.2 Bygg og tekniske anlegg 

 

Følgende mindre vedlikeholds- og bygg- tiltak har blitt vedtatt av styret og utført: 

 Bygd 2 stk. nye lagerskap for bensinkanner ved HC- landgangen. 

 Resterende halvpart av plattingen foran A-hallen har blitt har blitt skiftet ut med 

et nytt kebony-terrassedekke, tilsvarende det øvrige dekke som ble bygd her 

nytt i 2018. 

 Resterende bærebjelker under hovedplattingen/A- hallen, som ikke ble skiftet ut 

i 2018, ble oppgradert samt skiftet ut hvor de hadde begynt å råtne i ende 

bjelkene. 

 5 stk. betongsøyler, innerst under gulvet i A-hallen, som var delvis tæret opp av 

sjøvann: Vi armerte og omstøpte søylene samt støpte nye fundamenter, som for 

de øvrige søylene under hovedbygget og A-hallen samt hovedplattingen foran. 

Nå er alle de gamle betongsøylene på anlegget vårt blitt rehabilitert. 

 Plassen for de 2 stk. nye bord med benkene ved gassgrillen. Her har vi skiftet ut 

den gamle, delvis ødelagte plattingen med nye Kebonybord, tilsvarende de 

øvrige plattingene vi har rehabilitert de siste årene. 

 Anskaffet 2 stk. nye bord med krakker, tilsvarende de på sol- dekkene, for 

plassering i forbindelse med gass- grillen. De 3 stk. eksisterende bord med 

stoler, som stod der fra før, er plassert oppe på balkongen. 

 Tårnet på hovedbygget er beiset. 

 Ny urinal er montert i HC-WC for å bedre hygienen. 

 Gulvet i herregarderoben, mot kjøkkenet, er blitt flisbelagt på nytt, med fall til 

sluket der, slik at man kan spyle gulvet med varmt vann for hygienens skyld. 

 En del mindre bygg- og vedlikeholdsarbeider som: smøring av dørlåser/justere 

dører/ reparert krakker/ benker/ skifte knuste speil/dratt til skruer på 

plattingene/skifte lysstoffrør/montere nye spikerslag for hyllene i 

treningshallene/ staket avløp/renset utvendige rister for løv, etc. 

 Parkeringsplassene er merket opp igjen.  
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7.6 Dugnader 

Det er blitt holdt to dugnader, vår og høst, hver med 30-50 deltagere. I tillegg ble det 

holdt en senere, ekstra høstraking av løv. Som nevnt før er de fleste av deltakerne nye 

medlemmer, bortsett fra den lille kjernen av gamle medlemmer som fortsatt er glad i 

klubben sin og deltar og vil holde anlegget i hevd. Dette er for lite deltagelse! Alle 

medlemmer som bruker anleggene våre nyter godt av at noen stiller opp på dugnad. Så, 

still opp på neste dugnad, kjære medlem. 

 

7.7 Tilsyn med eiendommen av frivillige medlemmer. 

Fortsatt er det noen meget få frivillige medlemmer (ildsjeler) som passer på 

eiendommen vår gjennom året. I år som før er disse: 

 Oluf som passer på ventilasjonsanleggene våre, bestiller det årlige vedlikeholdet 

av kloakkpumpa samt ser etter badstua. 

 Svein Høyforsslett som nærmest daglig passer på anleggene våre, skifter ut 

pærer, etc. og har med innkjøp av mat til dugnader, etc.  

 Morten Groven som har ansvaret for klubbens It- systemer for presentasjons- 

og lydanlegg. 

 

 

 

 

Foto: Christin Aronsen 
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7.7 Materiell 

7.7.1 Klubbåter 

En stor del av OKK's medlemmer har ikke egen kajakk. For å gi disse medlemmene et 

godt tilbud, må klubben ha et stort antall kajakker av forskjellig type til utlån, samt årer 

og vester.  

 

Ved utgangen av 2019 hadde klubben følgende båtpark:  

 

 85 stk turbåter/skjærgårdskajakker 

 66 stk havkajakker 

 11 stk racer K1 

 14 stk barnekajakker 

 20 stk polokajakker 

 10 stk surfski 

 5 stk surfski plast 

 2 stk K2 tur 

 14 stk K2 racer 

  4 stk K4 

 1 stk surfski K2 

 2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede 

 1 stk hav K2  

 9 SUP brett med årer 

 1 stk katamaran følgebåt m/motor 

 1 stk Pioner følgebåt m/motor 

 

 

7.7.1.1 Nye kajakker 

Klubben har i 2019 anskaffet 2 surfski i plast, 3 surfski i glassfiber, 11 havkajakker og 1 

racer K2. I tillegg disponerer OKK ulike båter gjennom klubbavtalen med Milslukern 

Sport. En del gamle og utdaterte båter har blitt gitt bort, solgt eller skrotet. 

 

7.7.1.2 Vedlikehold av klubbåter 

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

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

nødvendig med jevnlig vedlikehold.  Lars Hjemdal og Kristian Haaland har reparert 

båter fortløpende, det har likevel til tider hopet seg opp med skadde kajakker. Arbeidet 

har blitt gjort for timebetaling. Havpadlegruppa har gjennomført dugnader for å 

reparere havkajakker. Deltakelsen har vært stor, og denne frivillige innsatsen er av stor 

verdi for klubben. Takk! 
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7.7.2 Annet padleutstyr 

Klubben har ca 120 årer og 96 vester til utlån. Vi har også 40 tørrdrakter som benyttes 

til kurs i regi av OKK. Disse draktene kan også leies ut til medlemmene for deltakelse 

på OKK arrangement. Olaf Gunderson har vært tørrdraktoppmann og sørget for 

vedlikehold. 

7.8 Treningsutstyr 

Det er kjøpt inn noe nytt treningsutstyr til OKKs treningsrom blant annet nye 

padlemaskiner. Dette gir medlemmene et stadig bedre treningstilbud. Lars Hjemdal 

har utført vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet. 

7.9 Kajakkhengere 

Den årlige gjennomgangen om våren av hengerne (3. stk) ble gjennomført. 

7.10 Båtplasser 

Private plasser (årlig båtplassavgift): 

Til disposisjon for medlemmene har klubben 749 båtplasser. Disse plassene er i 7 

båthaller (A, B, C, D, E, F, G). G-hallen er forbeholdt aktive konkurransepadlere og 

flattvanns klubbåter. 

 

Klubbens plasser:  

Til klubbåter (utlånskajakker) har klubben 128 inneplasser, 20 plasser kajakkbur 

(2014), 20 plasser i nytt kajakkbur (2016), samt 14 uteplasser (på ytterveggen. I tillegg 

har klubben 18 utelagringsplasser til flattvann i låsbart bur, 22 plasser til polokajakker, 

10 plasser til SUP-brett (nye), og 2 plasser til flattvann lagbåt (K4/K2) i kasse. Klubben 

har 40 plasser på to lagringsbrygger. 

Økning av båtlagringskapasitet i 2019: 

Styret har de siste 10 årene foretatt investeringer som har medført betydelig økning 

(166 ekstra plasser) i båtlagringskapasiteten (se tabell nedenfor). Klubben har nå totalt 

1023 båtplasser. 

 

Tildeling av båtplasser til medlemmer: 

Kajakkplasser ble i 2019 tildelt løpende for medlemmer med turracer/racer kajakk, 

men det var noe ventetid for tildeling av båtplass for havkajakker. Ventetiden er nå 

under et år. Plassene er fordelt på syv haller der G-hallen er forbeholdt aktive 

flattvannsutøvere og konkurransepadlere.  
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Oversikt over båtplasser i OKK 

Type båtplass 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Private plasser 746 746 761 743 729 729 749 749 749 749 

Klubbbåter (inne) 83 83 94 111 128 128 128 128 128 128 

Klubbbåter (bur 2014) 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 

Klubbbåter (bur 2016) 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 

Klubbbåter flatt 

(bur 2017) 

       18 18 18 

Uteplasser (vegg) 20 20 20 20 20 20 20 14 14 14 

Uteplasser (flattvann) 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 

Båtkasse (K4 flatt) 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Polo plasser  0 0 0 0 0 10 10 10 10 22 

SUP-brett plasser 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 

Lagerbrygger         40 40 

Totalt 849 863 889 888 911 921 971 973 1013 1023 

 

8. Aktiviteter  

8.1 Distanseregistrering 

Sluttdistanseprotokollen er nettbasert og sluttdistanse registreres online på OKK sin 

hjemmeside. Det ble åpnet for registrering i november og det ble sendt ut fellesmail til 

medlemmene med info om registrering av sluttdistanse via hjemmesiden. 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 Kurs i OKK 

OKK har en egen kurskoordinator for å koordinere den økende kursaktiviteten til 

klubben. Følgende kurs er avholdt i 2019: 

 

 28 introduksjonskurs OKK 

 8 Grunnkurs hav 

 2 Teknikkurs hav 

 2 workshops for havpadlere 

 1 Aktivitetslederkurs hav 

 2 Grunnkurs surfski 

 2 Trener1-kusr surfski 

 1 workshop surfski 

 8 Rullekurs/rulletreninger 
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 2 Yogakurs 

 7 kurs for bedrifter 

 

Denne oversikten viser at klubben har et sort og variert kurstilbud. Det er svært viktig 

at klubben vedlikeholder sin pool med kompetanse til å holde kurs og lede turer.  

 

8.3 Flattvann  

8.3.1 Sprint/Bane 

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

ha rekruttering og breddeaktiviteter samtidig som vi kanskje har landets sterkeste 

toppidrettsmiljø blant klubbene, på herresiden er vi desidert på topp og har vært det i 

lengre tid nå. 

 

I 2019 oppnådde OKKs eliteutøvere svært gode internasjonale resultater. Amund Vold 

vant 2 Gull i Word cup (maraton short track og 5000m), og Eivind Vold tok 2 sølv 

medaljer i samme konkurranser. Amund Vold tok medaljer i alle internasjonale K-1 løp 

han stilte opp i. 

8.3.1.1 Norgescupen og NM 

OKK fortsetter med svært gode resultater selv uten at de beste ikke deltar i alle 

konkurranser. 

 

Amund Vold fikk dessverre påvist blod kreft i slutten av Juli. Dette har vært en svært 

tung reise og han ble utskrevet fra sykehuset 1 januar. Han har nå fått stamceller fra sin 

eldre bror. Vi håper Amund vil komme tilbake til OKK med å være helt frisk og nytt 

immunforsvar i løpet av 2020. Det blir en lang reise men han må ta år for år fremover.   

 

I NM fpadlet Lars Hjemdal godt, og fikk 4. plass på K-1 5000m og 1000m i senior herre.  

Selv uten tre av våre landslagspadlere (Amund Vold, Eivind Vold og Mathias Svoren) 

klarte OKK det kunststykket å ta NM-gull i K4 for 9 året på rad i seniorklassen!  

 

Medaljefangsten fra Lagbåt-NM ble som følger: 
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OKKs Gull-K4 (Eirik Usland-Gade, Per Christian Wessel, Thomas Lothe, Lars Hjemdal) 

 

Tuva Langballe og Marlene Tønnesen sikret 2 x sølvmedaljer i Ungdomsmesterskapet i 

K2. Vi klarte også Gull til Ungdom damer med Marlene Tønnesen, Tuva Langballe, 

Andrea Seljelid og Julie Veimar på K4 200m og 500m. I senior damer NM stilte 

Ungdomspadler Marlen Tønnesen og Victoria Wang, og det ble nesten medalje. De ble 

nr 4 i NM k2 200m i NM.   

 

Nasjonalt deltok vi med klubbens utøvere på følgende aktiviteter: 

 Påskesamling 13-17 april, nasjonal treningssamling   

 NC-1 Tysvær 10-12 mai  

 WC Maraton Sandvika 31 mai-2 Juni 

 NC-2 Bestumkilen 15 Juni 

 NM maraton 16 juni 

 NC-3 Bergen 22-23 Juni 

 NC-4 Bærum 17-18 August 

 Oslo Kajakksprint Aker Brygge 

 NC-5 NM  Årungen 31-1 september 

 NC-6 og Lagbåt NM Årungen 14-15 september 

 Klubbmesterskap 

 Høstsamling Geilo 

 

8.3.1.2 Internasjonale stevner 

 
I 2019 fikk OKK mange internasjonale medaljer. Brødrene Vold hentet frem mange medaljer 

før Amund ble syk. De tok dobbelt seier under World Cup 5000 med gull til Amund og sølv 

til Eivind. Det samme gjentok de under World Cup i Sandvika med dobbelt seier på Short 

Track med gull til Amund og sølv til Eivind (50 internasjonale padlere til start). Amund Vold 

tok medalje i alle store mesterskap i alle distanser han stilte opp i. Eivind holder seg blant 
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verdenstoppen på 5000m. Forøvrig hadde brødrene 5 plass i World Cup Poznan K2 1000m. 

Det er beste resultat på en OL distanse siden 2012. 

 

 WC-1 Poznan K1 5000: Amund Vold: 1plass, Eivind Vold: 2 plass 

 WC-1 Sandvika K1 Short Track: Amund Vold: 1 Plass Eivind Vold: 2 Plass 

 WC-1 Sandvika K1 Maraton: Amund Vold: 3 Plass 

 EM U23 Racice Tjekkia: K1 1000m Amund Vold: 2 Plass, K1 500 Amund Vold: 3 

plass 

 VM U23 Pitesti Romania: K1 1000m: 2 plass Amund Vold, K1 500m: 3 Plass Amund 

Vold 

 Til sammen: 7 Internasjonale medaljer  

 OKK hadde med i Nordisk Mesterskap Lahti Mathias Svoren Marlene Tønnesen, 

Victoria Wang, Thomas Lothe, Eirik Usland Gade og Tuva Langballe. Beste resultat 

var Marlene Tønnesen tok 3 bronsemedaljer i lagbåt. Mathias Svoren 4 

bronsemedaljer i lagbåt, Eirik Usland Gade tok sølv på k2 500. Vi har også flere unge   

kandidater som håper å nå Nordisk laget i 2020. 

 

 
Feiring av internasjonale medaljer før trening, da er det Champagnebrus 

 

 
Foto: Aftenposten 

8.3.1.4 Rekruttering, breddeaktivitet og integrering 

Oslo Kajakklubb har hatt betydelig breddeaktivitet for barn og ungdom i 2019. Til dette 

arbeidet er støtten vi mottar fra Astrupstiftelsen til prosjektet "Aktivitetsløftet – sammen 

på vannet", spesielt viktig. Dette gir en unik mulighet til å gi flere barn og ungdom, 
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spesielt barn fra lavinntektsfamilier og minoritetsgrupper muligheten til aktivitet og 

fellesskap. Prosjektet vil styrke det gode barne- og ungdomsmiljøet vi har i klubben. 

 

 
 

I 2019 omfattet aktiviteten: 

 

 Sommerleir uke 26 

 Sommerleir uke 33 

 Aktivitetsdager kajakkpolo og surfski 

 Aktivitetsdager for elever fra den Franske skole 

 Klubbmesterskap 

 Miljøgruppe hvor ungdom plukker plast fra sjøen 

 

I 2019 har det deltatt totalt 140 barn i aktiviteter i regi av prosjektet. 

 

Når det gjelder deltakelse av barn som er i kjernen av målgruppen var deltakelsen som 

følger: 

 

På sommerleir i 2019 har 8 barn deltatt som har vært i målgruppen. Dette er barn som 

fortsatt benytter seg av Oslo Kajakklubb sitt gratis tilbud.  

 

I uke 27 hadde vi "Åpen Brygge" hvor barn og unge kunne prøve padling. Det var en 

gratis aktivitet hvor klubben stilte med kajakker, utstyr og aktivitetskonsulent. I løpet 

av uken kom 10 barn sammen med sine foreldre og fikk prøve padling. 

 

Vi har hatt aktivitetsdager i kajakkpolo og surfski som har vært gratis for deltakerne. 

Det har vært aktiviteter i basseng med kvalifiserte instruktører. Her har det vært 6 barn 

som har vært i målgruppen og som har fortsatt å benytte seg av gratis aktiviteter i 

klubben. Vi har etablert et samarbeid med den Franske Skolen hvor vi har tilbudt 

aktivitetsdager med padling. Her har 40 ungdom deltatt og flere av de har meldt seg inn 

i Oslo Kajakklubb. De har hatt stor glede av å oppleve mestring ved padling og nærhet 

til sjøen og friluftsliv. 

 

På OKK sitt Klubbmesterskap ble det invitert til gratis deltakelse på Lavterskelstevne 

for barn og unge. Her deltok 10 barn i målgruppen. Dette var barn og unge med ulik 

bakgrunn og lite padleerfaring. Elite utøvere fra klubben hjalp til og padlet sammen 

med barna. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw8Irf-63fAhXososKHW-RDU8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.eivindastrupstiftelsen.no/&psig=AOvVaw3Evmk1ydY89niwku_78Qty&ust=1545380083518284
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Selv om vi skulle ha ønsket at deltakelsen fra barn fra målgruppen var større, har vi 

høstet nyttig lærdom som vi kan bygge på i 2020. 

 

 
 

 

8.3.1.5 Miljøskapende aktiviteter 

Klubben legger stor vekt på et godt miljø i flattvannsgruppa, og har avholdt flere 

klubbkvelder for å bygge samhold og gode relasjoner. 

8.3.1.6 Trenerteamet 

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

utrolig bra trenerteam som har gjort en fantastisk innsats for klubben i 2019. Disse er: 

 Tom Slevik    (Hovedtrener) 

 Per Christian Wessel (Senior/junior/ungdom/rekrutt) 

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

 Vegard Bull Jensen  (Rekrutt) 

 Noor Ingrid Selvik  (Kajakkskole) 

 Thomas Lothe  (Kajakkskole) 

 Victoria Wang  (Kajakkskole) 

 Marlene Tønnesen  (Kajakkskole) 
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8.3.2 Maraton (”Flåten”)  

 

Treningsgruppen «Flåten» har hatt solid interesse for sine arrangementer i 2019 der 

Tirdagsrace har vært hovedfokus. 

 

Det har blitt arrangert totalt 22 Tirsdagsrace der første var 7. mai, og 

klubbmesterskapet, «Jaktstarten» var 1. oktober. Jaktstarten er basert på at alle 

padlerne får tilegnet sin bestetid for sesongen på banen Tirsdagsrace har foregått på. 

Deretter lager man startliste slik at beste padler starter sist, med et tidshandicap på de 

tregere padlerene. Dermed er det første padler over målstreken som vinner 

klubbmesterskapet.  

 

Vinneren av klubbmesterkapet ble Hans Petter Fürst, og vinneren av totalcupen ble 

Sverre Petlund med 135,5 poeng på 17 starter. På kvinnesiden vant Bettina Gram med 

11 starter og 77 poeng. Oppmann vil også trekke frem imponerende innsats fra Reider 

Kjelløkken som stilte på samtlige Tirsdagsrace gjennom hele sesongen, han endte på 2. 

plass i totalcupen med 118 poeng. 

 

Gjennom året har 55 ulike deltagere vært med på Tirsdagsracet. Padlere i alle aldere og 

fra andre klubber har vært innom arrangementet, og det synes på resultatlisten som er 

lagt ut på vår Facebook-side. Det har blitt arrangert grillfest på bryggen etter halvkjørt 

sesong, og pizza-og-premieutdeling etter klubbmesterskapet i oktober.  

 

OKKs padlere har også vært representert på andre arrangementer som Blindleialøpet, 

Nøtterøy Rundt og Vannvittig i Kilsund. Størst stas var det nok med World Cup Master i 

Sandvika der Sverre Petlund, og Hans Ellingsen deltok. Da VM i 2019 var i Shaoxing i 

Kina valgte Masters-gruppen å spare krefter til VM på hjemmebane i 2020. Hele Flåten 

ser frem mot mesterskapet i Sandvika. 

 

Resultatene fra Tirsdagsracene har blitt protokollført i Google Sheets etter at et bilde av 

resultatene har blitt publisert på Facebook. Oversikten har således blitt 

delautomatisert, og oppmann har hatt god oversikt gjennom sesongen på både 

deltagere og stillingen sammenlagt. 

 

8.4 Surfski 

 

Generelt 

I OKK får vi stadig nye surfskipadlere, og våre eksisterende padlere blir stadig bedre. 

Spesielt økningen i deltakelsen av kvinner i surfskiaktiviteter og arrangementer har 

vært merkbar i 2019. Surfskimiljøet i OKK er fremdeles ledende for utvikling av 

sporten nasjonalt, men 2019 har også vært året hvor surfskimiljøene utenfor OKK har 

begynt å ta form. Det var Arendal Kajakklubb som arrangerte et svært vellykket NM, 

Stavanger Kajakklubb arrangerte et Norgescup-løp og vi ser aktive surfskimiljøer ta 

form i Haugesund og i Drøbak.   
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Surfskimiljøet i OKK er aktivt involvert i å bistå disse klubbene med å lykkes og gleder 

over at sporten er i ferd med å styrke seg nasjonalt. Vi håper at NPF for på plass en 

fullstendig kursstige for surfski i løpet av 2020.  

 

 

 

 

Foto: Sune Wendelboe 

 

Padling  

Den ukentlige surfskipadlingen i OKK har foregått på mandager og torsdager. 

Mandager arrangeres fellespadling surfski, et lavterskeltilbud hvor aktiviteten 

defineres av deltakernes ferdighetsnivå fra gang til gang. På mandagene lærer vi opp 

nybegynnere, og gjennomfører trening for mer erfarne surfskipadlere ved hjelp av 

ressurspersoner i miljøet. I 2019 har vi sett fortsatt økende fokus på mosjonstrening 

under disse øktene. Etter padlesesongen sluttet møtes miljøet på torsdager for 

innendørs intervalltrening på klubbens padlemaskiner.  

 

Også i 2019 har det vært gjennomført medvindsturer med utgangspunkt fra OKK. 

Dette er langdistanse medvinds-padling i grov sjø som surfskiene primært er utviklet 

for. Disse turene arrangeres som regel spontant på kort varsel når værprognosene er 

lovende, og koordineres via facebook. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

I juli gjennomførte vi en surfskitur til Danmark for tre av klubbens aktivitetsledere. En 

uke med surfskipadling hver dag, planlegging av downwindturer og sosialt samvær på 

kveldstid. Erfaringen var veldig positiv, og vi satser på å arrangere en eller flere slike 

turer med større deltagelse og for ulike nivåer i 2020. 

 

I samarbeid med Drøbak kajakklubb arrangerte surfskigruppa i OKK Norges første 

surfski demodag på Skiphellestranda i Drøbak. En rekke forhandlere stilte og det ble 

en svært vellykket dag i sola hvor mange fikk prøvd surfski og sosialisert på stranda 

med småprat og grillmat. Vi arrangerte også et uformelt surfskirace som del av 

opplegget.  
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Klubbåter 

Det ble i 2019 kjøpt inn til sammen fire nybegynner-surfskis til OKK. Klubben 

disponerer nå totale 10 innstegs-surfskis, hvilket er tilstrekkelig for å fylle et 

grunnkurs. Klubbens surfskis er stadig mer populære, og det oppstår et problem for en 

del av klubbens surfskipadlere de gangene samtlige klubbskis reserveres til kurs. Som 

følge av den økte bruken, må en del surfskis repareres i løpet av sesongen, og er da 

utilgjengelige for bruk. I tillegg til de nevnte båtene har klubben også en K2 surfski og 

én elitebåt som nå er reparert. Bastien Jalut fungerer som materiellansvarlig for 

surfskigruppa og gjør en viktig innsats for at vi skal kunne håndtere disse 

utfordringene best mulig. 

  

Kursvirksomhet 

Teknisk komité surfski i NPF er ikke ferdig med å utvikle et videregående kurs. Et slikt 

kurs er viktig i 2019 for at utøvere skal kunne gjennomføre downwindpadling på en 

trygg måte. Det er downwindpadling som er surfskigrenens essens så vi håper at 2020 

vil bringe oss et slikt etterlengtet kurs. Høsten 2019 arrangerte OKK arrangerte en 

serie workshops ved OKK som tar for seg ulike aspekter ved downwindpadling. Det har 

vært gjennomført en håndfull grunnkurs surfski i 2019. 

 

Konkurranser 

Seadog Oslo, som har vært arrangert på torsdager siden 2015, har stor deltakelse fra 

OKK sine surfskipadlere. Spesielt morsomt er det å se at stadig flere kvinnelige padlere 

har deltatt på det uformelle racet i 2019.  

 

Norgescupracet Oslo Downwind Challenge 2019 ble arrangert med trasé fra Sjøstrand 

til OKK-brygga. Tross svært dårlige downwind-forhold hadde vi et fint arrangement og 

konkurranse. Via Redningsselskapet fikk samtlige deltakere låne deres «nød-armbånd» 

for GSM-varsling for padlere. I tillegg brukte vi et trackersystem for at 

sikkerhetsorganisasjonen skulle kunne holde kontroll med deltakernes posisjon til 

envher tid. Dette gjorde det også mulig å visualisere hele racet på storskjerm og sosiale 

medier, hvilket gjør et surfski-race mye mer publikumsvennlig. 

Foto: Jin Kathrine Fosli 
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Under årets NM i Surfski arrangert av Arendal KK stod det OKK padlere på øverste 

pall i både herre- og dameklassen, med Mats Grov og Randi Nygaard. I tillegg deltar en 

rekke OKK-padlere i internasjonale surfskirace, inkludert VM. 

 

Promotering 

I 2019 har surfskigruppa i OKK vektlagt å kommunisere hva som foregår i miljøet i 

større grad enn før. Jin Kathrine Fosli som har tatt på seg oppgaven som 

informasjonsansvarlig i gruppa og andre har bidratt positivt til denne utviklingen. Vi 

satser på å fortsette med denne virksomheten i 2020. 

 

8.5 Kajakkpolo  

 

Kajakkpolo er en gren innen padling med ball hvor to lag spiller mot hverandre for å 

score mål. Dette er en gren som egner seg svært godt som lekbasert aktivitet for både 

barn, ungdom og voksne. Det er også en konkurranseidrett hvor det arrangeres både 

Norgescup, Norges Mesterskap, EM og VM. 

 

 
 

Utvikling i kajakkpologruppen 

I 2019 har vi jobbet med å konsolidere gruppen og løfter juniorgruppen til et høyere 

nivå. Gruppen trener hele året inne/ute både i kajakk og i klubbens treningsrom. 
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Konkurransemiljøet har nå etablert to lag, et seniorlag og et juniorlag (U21). Begge har 

deltatt i konkurranser. Sommeren 2019 fikk vi en del nye spillere. 

 

Om sommeren, når treningskapasitet ikke er begrenset av antall plass på bassenget, 

har vi åpnet treninger for alle som ønsker det. Den største satsingen for pologruppen er 

å øke deltakelse av unge, og løfte juniorlag til et internasjonalt nivå, samt fortsette med 

et sterkt seniorlag og et åpent tilbud om sommeren.  

 

Aktivitet og konkurranser 

I 2019 tilbød pologruppen faste treninger for alle deltakere to ganger i uke, pluss 

søndagskamper. I tillegg har kajakkpoloutstyr vært tilgjengelig for alle som vil bruke 

det. I november ble organisert en prøvedag for unge nybegynnere i basseng – 

dessverre med begrenset fremmøte.  Rekruttering er den største utfordringen vi har.   

 

Det var en topp sesong for OKK som vant NM i august i Stavanger etter en hård kamp 

mot Larvik. Juniorlaget, det eneste i hele Norge, fikk en bra 4. Plass. Målsettingen var 

to medaljer, men juniorlaget tapte bronsefinalen med ett mål.  Veldig tett kamp. 

Det var dog en plass bedre enn i 2018. 

 

I 2019 deltok 4 av klubbens unge på Padleforbundet sitt trenerkurs.  Og vi har nå 

mulighet for bruke egne unge trenere i rekrutteringen.  
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Arrangementer 

I september hadde vi et lite show under arrangement «Båter i sjøen» med god 

oppslutning fra publikum. 

 

Utstyr 

I 2019 har OKK kjøpt inn flere baller og noen reservedeler for kajakkene. OKK har 

totalt 6 konkurranse båter og 8 plastbåter som er i forskjellige tilstander (et lag består 

av 8 spillere). OKK har også en enkel "polobane" som var plassert ved brygga fra mai til 

september, og er treningsstedet for kajakkpoloutøvere. 

8.6 Havpadling 

8.6.1 Generelt 

Havpadling er en aktivitet som stadig øker i popularitet. Lavt ressursforbruk og nærhet 

til elementene appellerer. Nye padlere kommer hele tiden inn i miljøet på brygga. Den 

kursvirksomheten som klubben driver er viktig både for rekrutteringen og for å heve 

kompetansen, og torsdagspadlingene for nybegynnere og onsdagspadlingen for 

viderekommende bidrar til å bygge et aktivt miljø. Det samme gjør de mange turene 

som havpadlegruppa arrangerer.  

 
Foto: Christin Aronsen 

8.6.2 Aktivitetsledere og kursledere 

OKK har en stabil stab med aktivitetsledere og kursledere som bidrar med kompetanse 

og til miljøet i kubben. Noen er svært aktive, mens andre bidrar mer sporadisk. For å 

opprettholde det høye aktivitetsnivået arbeider vi hele tiden med å rekruttere nye 

aktivitetsledere og øke kompetansen. Dette gjør seg ikke selv. Det blir stadig viktigere 

å tilby samlinger for aktivitetslederne for å vedlikeholde ferdighetene; trene redning, 

navigasjon, turledelse etc slik at turlederne føler seg sikre på å kunne mestre de 

urfordringene som kan oppstå når de leder turer.  Disse samlingene er også viktige for 

å styrke samholdet i gruppa.  

 

Våren 2019 arrangerte vi en aktivitetsledersamling på Malmøya utenfor Larvik med 

fokus på redning og navigering. Om høsten arrangerte vi en surfetur til Danmark for 

aktivitetsledere, primært for å utfordre oss i vanskelige forhold.  
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8.6.3 Møter og kommunikasjon i havpadlegruppen 

Hjemmesiden til OKK og facebooksiden er de viktigste kanalene å informere om 

Havpadlegruppas aktiviteter. Facebooksiden, som også er åpen for ikke-OKKere, har nå 

1473 medlemmer, en økning på over 120 siste året. I tillegg har aktivitetslederne en 

egen facebookgruppe for koordinering og også avholdt flere møter for planlegging av 

aktiviteter og oppsummering av erfaringer.   

8.6.4 Turer, samlinger og arrangementer 

Onsdags- og torsdagsturer er kjerneaktiviteten i havpadlegruppens virksomhet, som 

gjennomføres ukentlig fra slutten av april til og med oktober, kun avbrutt av 

ferieperioden i juli. I tillegg har vi gjennomført en rekke turer og padletreff med god 

oppslutning, blant annet vårsamling på Hvasser, aktivitetsledersamling på Malmøya ved 

Larvik, pinsetur med telt på Båhuslenkysten, to «lavterskelturer» i Oslofjorden, 

sommertur til Vikna (Rørvik), helgetur til Vannsjø, aktivitetsledertur til Danmark 

(surfing) og avslutningstur til Smøgen – for å nevne de viktigste. I tillegg arrangeres det 

mer spontane turer i Oslofjorden som aktivitetsledere kunngjør på Facebook. Det var 

slike turer både rett før jul og i romjulen.  I tillegg drar medlemmene selvfølgelig også 

på private turer, ikke minst i sommerferien.   

 

 
Foto: Christin Aronsen 

8.6.5 Vintertrening 

Vintertreningen har bestått av ukentlig styrketrening i klubbens lokaler samt 

rulletrening i Berger svømmehall i Bærum – samt mer spontane turer så lenge isen 

ikke er for tykk. Rulletrening er veldig viktig for å få fram trygge padlere.  

 

8.6.6 Utstyr 

Den høye aktiviteten sliter på utstyret. Vi har hatt en god dugnadsgjeng som har 

arbeidet godt med å reparere båter, men likevel har det vært en del klager på at båter 

ikke er i god nok stand, skeg fungerer ikke, luker mangler eller er utette etc. Neste år 

må vi få til et mer kontinuerlig vedlikehold.  

Vi har kjøpt inn til sammen 10 havkajakker i 2019, fem Scorpio og fem Zegul Play og 

Nuka, alle i plast. De sistnevnte har vist seg ikke å være av tilfredsstillende kvalitet.  
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8.7 Aktiviteter for funksjonshemmede (Katarina) 

Klubben har flere medlemmer med funksjonshemming. Disse er integrert i klubbens 

ordinære aktiviteter. 

9. Arrangement (Sveinung i samarbeid med Katarina) 

OKK har i 2019 stått for flere store arrangement: 

 April 

o Strandryddedagen 

 Mai: 

o Vårsamling (Hav) 

o Demodag for kajakkpolo og 

surfski 

 Juni: 

o Norges Cup 2 (NC2) i 

flattvann i Bestumkilen 

o Oslo Kajakk Sprint 

o Verdenscup i 

maratonpadling 

 

 August: Oslo Downwind 

Challenge 2019 

 September: 

o Strandryddedagen 

 November 

o Rekrutteringsdag 

kajakkpolo 

 

 

 

 

I tillegg har vi innen havpadling arrangert flere turer og samlinger (se kap. 8.6.4). Vi 

har hatt stand på Verdenscup i maratonpadling i Sandvika, «Åpen uke» i uke 27. Vi har 

arrangert lavterskeltur «Onsdagspadling for barn» hver uke etter sommerferien. 

 

Dette gjør OKK til en betydelig stevnearrangør, og det har krevd omfattende innsats fra 

flere av klubbens medlemmer.  

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. 

Grunnleggende redning og HMS er inkludert i eksisterende kursplan i OKK for 

flatvann, havpadling og surfski, basert på NPFs våttkortstige.  

Det er utarbeidet ett nytt rådgivende dokument for anskaffelse av kajakker og båter: 

«Sikkerhetskrav og anbefalinger for kajakker og følgebåter». Formålet er bedre 

egnethet til egenredning og redning av og med egne kajakker og båter. Dette vil 

redusere behovet for assistanse eller redning fra andre. 

Klubben har registrert en hendelse (velt uten komplikasjoner) under alenepadling i 

delvis islagt farvann i Bestumkilen. Nødetatene ble tilkalt da det var usikkerhet vedr om 

personen hadde tørrdrakt. Personen klarte ikke å komme opp i kajakken ved egen 
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hjelp. Godt trente og utstyrte turledere dro ut og utførte kameratredning etter dialog 

med nødetatene. Redningsbåt kom så til og assisterte den reddede padleren til land. 

Tilstanden var god og uten nedkjøling da padleren var godt kledd, også med tørrdrakt. 

Hendelsen ble rapportert til HMS-ansvarlig samt at den ble gjennomgått av styret. 

Oppfølgende informasjon vedrørende økt vanskelighetsgrad i forbindelse med is på 

vannet blir iverksatt for å redusere risikoen for uønskede hendelser under padling med 

utgangspunkt fra OKK. 

10.2 Arbeidsmiljø og forurensning til ytre miljø 

Klubbens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. 

11. Kommunikasjon 

Klubbens hjemmesider, e-post, SMS og Facebook-sider er nå den primære 

kommunikasjonsformen i det interne og eksterne informasjonsarbeidet i Oslo 

Kajakklubb. Det er mange som er inne på klubbens hjemmeside. Antall besøkende på 

OKKs hjemmeside (www.okk.org) er fortsatt høyt. Aktivitetsnivået på hjemmesiden 

vises under.  

 2017 2018 2019 

Antall økter 60.577 71.386 67.762 

Antall unike besøkende 21.685 29.390 25.726 

 

Det er et mål i 2020 at alle klubbens aktivitetsgrupper regelmessig bidrar med stoff fra 

gruppens aktiviteter til klubbens nettsider slik at klubbens offisielle informasjonskanal 

blir et levende og godt besøkt nettsted.  

 

Sosiale medier. Det har vært en klar økning av folk som følger Oslo Kajakklubb på 

Facebook (se tabell under). Det er imidlertid et mål at alle som følger en av OKKs 

temaside, også følger OKKs offisielle side. På den måten vil man få en bedre oversikt 

over hva som skjer i klubben. 

 

 Følgere i 

2018 

Følgere i 

2019 

OKKs offisielle facebookside 539 642 

Havpadlerne Oslo Kajakklubb 1353 1473 

Flåten Oslo Kajakklubb 207 233 

Bølgen Surfski – lek i en ski (Følges av mange OKKere, 

men er ikke en OKK-side) 

358 419 

 

http://www.okk.org/
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FB-siden har vært en viktig kanal for kommunikasjon rundt planlegging av turer, og for 

deling av informasjon (tekst og bilder) om disse i etterkant. FB har også vært mye 

brukt til å organisere spontane og mer private turer medlemmene seg i mellom, og den 

bidrar til å skape til å skape interesse eksternt for klubben. 

I 2019 etablerte OKK også en egen konto på Instagram. 

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

12. Administrasjon og drift 

12.1 Administrasjon 

Daglig leder Anine Lundh er ansvarlig for klubbens daglige drift, og har i tillegg 

lederansvar for klubbens øvrige ansatte og engasjerte (aktivitetskonsulent, 

kurskoordinator, trenere og instruktører, renhold og reparasjon). Det har vært fast 

kontortid mandag kl.12.00 til 19.00, og tirsdag, onsdag og torsdag kl.12.00-18.00.  

 

13. Utfordringer fremover  

Oslo Kajakklubb er et stort idrettslag som har vært gjennom en betydelig utvikling de 

siste ti årene. Vi har et godt fundament for å takle de utfordringene som vi står overfor. 

De viktigste er:  

  

 

 Øke rekrutteringen 

Med en robust klubbdrift på plass, ligger det nå til rette for økning av 

medlemstallet. Vi har en viktig oppgave i å gi et godt tilbud til byens innbyggere. 

En stabilt høy medlemsmasse vil bidra til et levende miljø og stabil økonomisk 

drift. Klubben bør arbeide aktivt med medlemsrekruttering. 

  

 Videreutvikling av aktivitetene slik at vi er landets ledende klubb 

Mangfoldet av padleaktiviteter bør utvikles til å være komplett innen 

padlesportens grener. Som landets ledende klubb bør vi tilby alle grener og 

sørge for at medlemmer innen ulike ferdighetsnivåer har et tilbud. Det vil også 

være krevende å utvikle internasjonale topp padlere. 

 

 Styrke integrering og miljøskapende arbeid 

Klubbens rolle som sosial og miljøskapende arena er svært viktig. Vi må gjøre 

vårt ytterste for at folk skal føle glede og tilhørighet ved å komme til klubben. 

Oslo er i vekst og endring. Byen har et stort mangfold med innbyggere fra alle 

verdensdeler. Oslo kajakklubb må i de kommende årene gjøre mer for at ulike 

minoritetsgrupper integreres i klubben. 

 

 Sørge for høy standard for våre anlegg 

Fortsatt oppgradering av bygg, anlegg og utstyr er viktig for at klubben skal 
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fungere godt for et høyt medlemstall, og for at vi skal imøtekomme 

medlemmenes forventninger om en god standard på klubbens anlegg og 

materiell. 

 

 Sørge for tilstedeværelse i Bestumkilen. 

Oslo kajakklubb har hatt tilhold i Bestumkilen siden starten i 1931. Det er et 

perfekt sted padling i Oslo. For å beholde gode padlemuligheter og utvikling av 

klubben, vil aktiv deltakelse i byens utvikling være viktig. 

 

 Profesjonalisering av klubbens drift og organisering av aktiviteter 

Et stort fartøy er avhengig av et godt maskineri for sikker ferd mot målene. 

Videre profesjonalisering av klubbens drift og organisering av aktiviteter er 

avgjørende for at padlere på alle nivåer skal trives i klubben. Dette er i tråd med 

Norges Padleforbunds arbeid for å bygge robuste klubber. Profesjonell drift 

betyr også god økonomisk styring med god inntektsstrøm de kommende årene. 

 

Klubben har en sunn økonomi som er en av årsakene til at vi har kunnet løse de mange 

oppgavene vi har hatt i 2019. Å styrke inntektsgrunnlaget for å gi handlingsrom for 

klubbens utvikling er svært viktig de kommende årene.  

 

14. Avslutning og oppsummering  

Oslo Kajakklubb har et godt aktivitetsnivå innen alle gruppene i klubben. Det er 

imidlertid fortsatt mulig å komme enda nærmere måloppnåelse innen både 

rekruttering, breddeaktivitet og toppidrett. Det miljøskapende arbeidet er svært viktig 

for å holde på medlemmene og redusere frafallet. 

Styret konkluderer med at klubben har et godt vedlikeholdt anlegg, og vi er godt rustet 

til å skape padleglede for alle i årene fremover.  

 

for Styret 

Oslo,  14 Februar 2020 

 
Sveinung Oftedal 

styrets leder 
 


