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Hvem er vi
•
•
•
•

Ca 2000 medlemmer
I Bestumkilen siden 1931
Alle generasjoner
Alle nivåer
– Mosjon/tur på vannet
– Idrett og friluftsliv
– EM/VM/OL

•

Stor aktivitet hele døgnet gjennom
hele året

•

Et unikt tilbud til byens innbyggere
– ”Skiløpere i Marka / padlere på vannet”

•

OKK - Årets idrettslag i Oslo 2014

•

Visjon:
”OKK ønsker et inkluderende og
inspirerende miljø som er attraktivt
og utviklende for kajakkpadlere på
alle ambisjons- og ferdighetsnivå”

Oslo Kajakklubb
”få meter strand gir flere tusen adgang til vann”

- Den blågrønne byen -

Vi vil skape et enda større
mangfold av aktiviteter i Oslo

Havpadling
Surfskikurs

Trening med ”Flåten”

Oslo Surfski Challenge

Padlemaskinstevne

Norgescup

1000m tester

Torsdagspadling for viderekommende

Morgenpadlerne

Nattpadling

Treningsgrupper for ungdom

Klubbsamlinger

Tirsdagsrace

Kajakkskole

Høstfest
Styrketrening

Kaffe på brygga

for barn Teknikkurs

Grunnkurs
Klubbmesterskap

Sirkeltrening

Foredrag

Yoga

Elitetrening
Oslo Kajakkrace

Lagbåtsamling
Kaffe på brygga

Venninnepadling

Introduksjonskurs
Onsdagspadling for nybegynnere

Integrering Oslo Surfski Open

Landslagsamlinger
Vårsamlingen

Turer

Rullekurs

2000m tester

”Badstugruppa”

Sommerskole for barn

Utvikling
hvert år

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Viktige prosjekter i 2015
• Bygging av ny treningshall
• Etablere et tilbud om kajakkpolo

• Kampanje for å skape grønt idrettslag
• Nye arrangement, aktiviteter og øke kurstilbudet

2022

2023

• Inkludering i idrettslag

2024
2025

• Friluftslivets år 2015

Prosjekt Grønt Idrettslag
• Starte en kampanje for å
– gå / sykle / reise kollektivt til klubben

• Deltakelse fra hjemmesiden www.okk.org
• Mål om å kutte bilreiser
• Beregne utslippsreduksjoner

• Premiering:
– En sykkel
– Et par joggesko
– Reisekort på Ruter

OKKs - Hovedbudskap
på befaring 27. mars 2015
•

OKK har et stort blågrønt idretts og friluftstilbud i dag –
Vi kan skape et enda bedre tilbud for bydelen og for hele Oslo.

•

Vi ønsker flest mulig velkommen til å oppleve padleglede, både nye medlemmer
og andre besøkende.

•

Kyststi foran klubben er umulig! En kyststi i bakkant vil gi turgåre tilgang til sjøen
og opplevelse av livet i klubben.

•

Vi ønsker fortgang i prosjektering av ro- og padlebane og deltar gjerne i nær dialog
med kommunen i prosjekteringen.

•

Vi tar vår del ansvaret for å oppfylle Oslos nye klimamål. Nå starter vi en aksjon for
”sykle-gå-kollektivt til klubben”.
VI premierer flinke deltakere med å gi sykkel, joggesko etc.

•

Vi engasjerer oss aktivt i byens utvikling. Bestumkilen har mulighet for flere folk
og mer idrett!

Oslo Kajakklubb
Årets idrettslag 2014

