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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
Styrketrening
Kaffe på brygga

Tirsdagsrace

for barn Teknikkurs

Grunnkurs
Klubbmesterskap
Yoga

Klubbsamlinger

Kajakkskole

Høstfest

Elitetrening

Oslo Kajakkrace

Vårsamlingen

Turer

Sirkeltrening

Foredrag

Lagbåtsamling
Kaffe på brygga

Venninnepadling

Introduksjonskurs
Onsdagspadling for nybegynnere

Integrering Oslo Surfski Open

Kajakkpolo Rullekurs
Landslagsamlinger
2000m tester

”Badstugruppa”

Sommerskole for barn

Hovedtrekk i klubbens arbeid
• Et helhetlig styringssystem
– Visjoner og mål
– Langtidsplan (rulleres annethvert år)
– Trygg økonomistyring med fastsatte økonomistyringsprinsipper,
ekstern revisor, kontrollkomite.

• Det meste av våre aktiviteter er medlemsfinansiert
• Vi engasjerer oss aktivt i byens utvikling, og må jevnlig
etablere nye utviklingsprosjekter for å skape verdier og
aktiviteter i en by i vekst
• Vi er avhengig av samarbeidspartnere for å klare et løft
for ny aktivitet

Finansiert av

Pågående aktiviteter

Medlemmene

Utvikling av nye
aktiviteter

Investering i bygg og
anlegg

Medlemmene

Medlemmene

Off.
støtte

Off. støtte

Sponsor

Aktivitet / Prosjekt

Off. støtte

Finansiering av aktiviteter og
utviklingsprosjekter i OKK

Ekstern
privat
støtte

Ekstern
privat støtte

Vi er avhengig av ekstern støtte fra samarbeidspartnere for å kunne skape
nye aktiviteter og sørge for at idrett og friluftsliv har en plass i en by i vekst

Realisert
Når?

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2022
2023
2024

2025

Kommende prosjekter
•
•
•
•
•
•
•

Etablere et tilbud om kajakkpolo
Kampanje for å skape grønt idrettslag
Nye arrangement, aktiviteter og kurs
Bygging av nytt treningsrom / gymsal
Ro- og padlebane i Bestumkilen
Innkjøp av redningsbåt
Etablere et tilbud med lokaler på østsiden av
Oslofjorden
• Byutvikling i Bestumkilen med bygging av
fleridrettsanlegg

Nytt treningsrom / gymsal

Et idrettslag trenger
plass til idrett

Nytt treningsrom / gymsal
skaper ny aktivitet
• Skape plass til bedre treningstilbud for barn og
ungdom – basis /sirkel/lek
• Etablere nye treningsgrupper
–
–
–
–

Lekbasert allidrett for små barn
Skolefritidstilbud
Sommerskole
Pensjonistgrupper

• Samlinger (nasjonale bredde- og toppsamlinger)
• Fagseminarer (utdanning/førstehjelp etc)

Status –
Nytt treningsrom / gymsal
•
•
•
•
•
•

Byggetillatelse foreligger
Bygget er prosjektert
Anbudsrunde har gitt tre tilbud
Planlagt byggeperiode okt. 2015 – apr. 2016
Totalkostnad: 5.150.000 kr
Finansiering:
– OKK egenkapital: 50%
– Offentlig støtte: 25 %
– Annen støtte (gavetildeling): 25 %

Prosjekt: Kajakkpolo
• Morsom lagidrett
• Egner seg godt for barn og
ungdom
• Breddeaktivitet
• Miljøskapende
• Utstyr kjøpt inn
• Enkel bane etablert
• Ny aktivitet er skapt!
• OKK har etableret en egen
gruppe med en ansvarlig for
aktiviteten

Etablering av ro- og padlebane i
Bestumkilen
Reguleringsplan fastsatt i
2010
Prosjektering er endelig i
gang

Kommunalt anlegg
Vi må arbeide målrettet
for å få dette realisert

Robane i Nederland

Bestumkilen – Plass til flere idretter
sammen i en by som fortettes
• Fortetting med 5-16000 flere
mennesker i Bestumkilens
nærområde
• Landarealet i Bestumkilen er
ettertraktet
• Kan utnyttes bedre til glede for
flere
• God kollektivtransport i området
• Ikke nødvendig med båtopplag i
Oslo Sentrum (dødt areal)

• Landarealene ved vannet må
ikke stenges for
vannaktivitetene
• En fantastisk mulighet til å
kombinere bolig, barnehage,
fleridrettsanlegg og tilgang for
allmennheten

Dette er et landsiktig arbeid hvor vi drøfter
dette med flere parter.

Fra barneidrett til
eliteutøvere

Senior

Senior

Junior

Ungdom

Kajakkskole

Rekrutt

Sommerleir

2015:
8 utøvere fra OKK i VM
•

Marcus Wang (Jr VM)

•

Amund Vold (Jr VM)

•

Jon Smebye (U23 VM)

•

Elling Oftedal (U23 VM)

•

Per Chr. Wessel (U23 VM)

•

Eivind Vold (U23 VM)

•

Lars Hjemdal (Senior VM)

•

Agnes Brun-Lie (Senior VM)

En landslagsutøver har ca 20.000
kroner i egenandel
OKK dekker disse utgiftene

Nye arrangement, aktiviteter og kurs
Vi skal gi et enda bedre tilbud
• Vi gjennomfører:
–
–
–
–

50 – 60 ulike kurs årlig
Ukentlige turer fra OKKs lokaler
Ukentlige treningsrace ved OKK
Ca 10 ulike turer og samlinger i ulike deler av landet
(Havpadling)

• Vi arrangerer:
–
–
–
–

Sprint på Aker Brygge
Norgescup på Årungen
NM i surfski
Ukentlige race i Bestumkilen

• Vi markerer Friluftslivets År 2015!

Prosjekt Grønt Idrettslag
• 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

Byutvikling – OKK er sterkt engasjert

Relevante høringsuttalelser fra Oslo Kajakklubb:
Planprogrammet
for T-bane med
tilhørende anlegg
og regulering av
Majorstuen,
Vækerø og
Skøyen

Kommuneplan
2030

Gang- og
sykkelvei
MaritimVækerø

Kyststi

Klimastrategi
for Oslo

Behovsplan for
idrett og
friluftsliv

Områderegulering
Skøyen –
innspill til
planarbeid

Områderegulering Skøyen – OKK mener:
•

Det vil komme en fortetting i Skøyen. Folk må finne et idrettstilbud der folk bor. Dette må det planlegges for.

•

Bruken av arealet i kilen både på land og på sjøen må endres. Det betyr at båtopplaget må bort og at man definerer et egnet
sted for båtservice istedenfor, og båtplassene på vannet bør vurderes å flyttes f. eks til Lysakerfjorden.

•

Inne i kilen ser vi for oss at det vil bygges boliger, men i i tillegg må det gis plass til et ny idrettsvirksomhet i lys av økt
befolkning.

•

Den regulerte 1000m ro- og padlebanen må bygges!

•

På land må man bygge et nytt idrettsbygg innholdende Rosportens hus samlokalisert med svømmehall, fleridrettshall med
styrketreningsrom. Det er også behov et teknisk lager til 1000meters banen.

•

Allmennheten må sikres god tilgang til området (kilen).

•

Oslo kajakklubb blir værende på nåværende lokaler, men vi trenger også et tilleggsområde for å gi et kajakktilbud som
samsvarer med etterspørselen, og samtidig gjøre det inviterende for allmennheten f.eks turgåere på gangveien som
etableres nå i juni 2015. Dersom roerne samlokaliseres til kilen, så vil vi ha mulighet for å benytte vår nabo Bestumkilen
Roklubbs område.

•

Området mellom Oslo Kajakklubb og og innerst i Bestumkilen kan reorganiseres til strand og bademuligheter. Med enkelte
utfylte tanger. Vil det gi fantastiske bruksmuligheter. Vannkvaliteten vil bli bedre med mindre forurensning fra båtopplaget.

•

Kollektivtilbud må forbedres og således ser vi frem til Fornebubanen.

•

E-18 må i tunell. Uansett bør et strakstiltak være støyskjerm med beplantning. Det vil øke opplevelsesverdien av området
betraktelig.

Vi skaper fremtidens Oslo og Ullern –
hver dag - men….
Kommunale planer som hindrer
vår virksomhet kjøres frem

Kommunale planer som støtter
vår virksomhet stopper opp

Vi har ikke identifisert klare grep
for å sikre idrett og friluftsliv som
en sentral pilar i byens langsiktige
utvikling

Oslo og Ullern kan lykkes med enkle politiske grep:
-Idrett og friluftsliv må vokse i en by i vekst
- Legg inn plass til idrett som premiss for all
planlegging - Spesielt i Bestumkilen!
- Ta politisk grep NÅ
Smart – trygg - grønn

Oppsummering
Ullern Bydel - 27. august 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. Vi har en aksjon for
”sykle-gå-kollektivt til klubben”.
VI premierer flinke deltakere med å gi sykkel, joggesko etc., men bedre
parkeringsløsning må etableres.

•

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

Oslo Kajakklubb
Årets idrettslag 2014

