OSLO KAJAKKLUBB

Bli med på kajakkpolo i OKK!

ÅRSMELDING FRA STYRET
2015
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1. Styre og tillitsvalgte 2015
Styrets sammensetning
Sveinung Oftedal
Malin Gleditsch
Tor Kildal
Erik Rønning
Louise Leren Moen
Andreas Stokseth
Eva Beck
Kjetil Landmark

leder
nestleder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Kontrollkomite
Arve Josephson
Svein Sørlie Lund
Runar Eggen
Sverre Wang

leder
medlem
varamedlem
varamedlem

Revisor
Registrert revisor Lill Ann Monge
Valgkomite
Gro Bjerknes
Reidar Kjelleløkken
Arve Due Lund
Anett Brohmann

leder
medlem
medlem
varamedlem

Øvrige tillitsmenn/ kvinner
Anne Wahl
Inge Motzfeldt
Elizabeth H. Glad
Svein Høyforsslett
Jørgen Hjemdal
Tone Haugland
Haakon Langballe/Rafael Løvdal
Øivind Hansen
Olaf Gunderson

materialforvalter
båthussjef
redaktør
klubbvert
oppmann sprint/bane
oppmann rekrutt
oppmann maraton
oppmann hav
oppmann badstue/sosiale aktiviteter

Engasjert og oppnevnt av styret
Anine Lundh
Tom Selvik
Kristian Strand Lühr
Eivind Vold
Lars Hjemdal
Erlend Haraldsvik

sekretær (lønnet)
trener (lønnet)
trener (lønnet)
renhold (lønnet)
reparasjoner (lønnet)
HMS-ansvarlig (oppnevnt og ulønnet)
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2. Hovedpunkter
2015 var et svært aktivt år for OKK med følgende hovedpunkter:


Vi har fortsatt den sportslige utviklingen. I 2015 var hele åtte utøvere fra OKK
represententert i et VM (junior/U-23/senior). Det er ikke mange idrettslag i
landet med tilsvarende bredde på toppnivå. Klubben tok desidert flest medaljer i
NM, og vi vant kongepokalen. Oslo Kajakklubb har etablert seg med et stort
elitelag som satser målbevisst for å nå høye internasjonale sportslige mål.



Vi har igangsatt nye aktiviter med kajakkpolo og kurs innen Stand Up Padling
(SUP)



Vi har utvidet kursvirksomheten til også å arrangere kurs for eksterne.



Vi har vært en aktiv arrangør med NM i surfski, Norgescup Sprint, Oslo
Kajakksprint, Vårsamlingen for havpadlerne og Padlingens Dag som de
viktigste.



Vi har igangsatt bygging av ny treningshall, og fått godkjent bygging av nytt bur
for lagring av kajakker. Vi har etablert en kajakkpolobane, og investert i nytt
materiell innen kajakkpolo.



Vi arbeidet aktivt opp mot Oslo Kommune og Oslo Idrettskrets for at våre
interesser skal bli ivaretatt. Vi arbeider også aktivt i Norges Padleforbund ved at
klubbens formann er styremedlem i Norges Padleforbund for perioden 20152017.



Vi gjennomførte en kampanje for å gå-sykle-ta kollektivt til klubben for å
redusere bilbruken til klubben. Vi har fått frigjort parkeringsplasser ved
snuplassen 150 m fra klubben.



Vi sørget for god kommunikasjon med medlemmene gjennom å gjøre
hjemmesiden informativ og aktuell. Klubben har også vært i media i diverse
sammenhenger.



Vi har fått god ekstern støtte til våre aktiviteter og investeringer, og styrket
egenkapitalen som muliggjør videreutvikling av klubben. Inntektsskapende
arbeid har vært viktig for styret.

3. Møtevirksomhet
Styremøter
Styret har mellom årsmøtet 2015 og årsmøtet 2016 hatt 11 ordinære styremøter hvor 2
av disse har vært avholdt i 2016.
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De viktigste sakene som styret har drøftet gjennom året er:










Ny treningshall og nytt kajakklagringsbur
Evaluering av klubbsekretærstillingen. Engasjement av fagansvarlig for
treningsrom.
Ny organisasjonsplan
Inntektsskapende arbeid
Erstatningssaken mot Statens Vegvesen
Innspill til områderegulering Skøyen
Søknad om offentlige tilskudd og økonomisk støtte fra eksterne
Organisering av kursvirksomheten i OKK
Gjennomføring av klubbens aktiviteter (kurs, stevner, etc.)

Øvrig møtevirksomhet
Det har i tillegg vært en rekke møter knyttet til eksterne.
Av disse nevnes:
 Byråd Guri Melby og Bymiljøetaten
(Befaring om OKKs utfordringer)
 Oslo Idrettskrets (OIK) og Idrettens
samarbeidsutvalg (ISU) Ullern
 Bydel Ullern
 Oslo Havn om sikkerhet i Oslofjorden

Byråd Guri Melby (blå jakke)

4. Medlemsopplysninger
4.1 Medlemstall
Klubben har de siste 10 årene hatt en positiv medlemsutvikling (se under). De siste 5
årene har medlemstallet vært relativt stabilt med ca 1800 medlemmer ved årsskiftet.
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Menn
996 (67 %)
991 (66%)
1086 (65%)
1166 (67%)
1145 (66 %)
1146 (64,5 %)
1160 (64%)
1196 (63%)
1287 (61%)
1107 (60%)
1082 (60%)

Kvinner
496 (33 %)
511 (34%)
574 (35%)
574 (33%)
577 (34 %)
631 (35,5 %)
660 (36%)
693 (37%)
822 (39%)
729 (40%)
733 (40%)

Totalt
1492
1502
1660
1740
1722
1777
1820
1889
2109*)
1836
1815

2015

1067 (61%)

693 (39%)

1760

*) Trolig for høyt tall pga mangelfull stryking av medlemmer
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31.12 2015 hadde klubben 1760 betalende medlemmer. Dette er 55 færre betalende
medlemmer enn per 31.12 2014. Styret mener at bortfall av parkeringsplasser ved
klubben på grunn av etablering av ny gang- og sykkelvei er en vesentlig årsak til
medlemsnedgangen.
I forhold til alder og kjønn fordeler medlemmene seg som følger:
Alder
60 år +
50 - 59 år
40 - 49 år
30 - 39 år
20 - 29 år
Under 20 år
Totalt

Kvinner
79
193
199
160
39
24
693

Menn
215
274
251
161
66
100
1067

Totalt
294
467
449
321
105
124
1760

Totalt %
16,70
26,53
25,51
18,24
5,97
7,05
100,0

Klubben har 5 æresmedlemmer. Disse er Finn Bredesen, Knut Holmann, Anne Wahl,
Olaf Gunderson og Erik Rønning. En av klubbens stiftere, æresmedlem Willem
Eckhoff, gikk bort i 2015. Willem Eckhoff ble 102 år gammel. OKK takker ham for hans
viktige arbeid for klubben.

5. Økonomi
Klubben har en sunn økonomi og god økonomistyring. Vi har ved årets utgang en
regnskapsmessig egenkapital på 7,427 mill. kr. Med den solide egenkapitalen er
klubben rustet for uforutsette kostnader og bortfall av forvendete inntekter, samt
investeringer i henhold til klubbens langtidsplan. Gitt dagens rentenivå har styret
sørget for akseptabel avkastning på klubbens egenkapital innenfor rammen av en trygg
forvaltning.
Klubbens inntekter kommer hovedsakelig (73 %) fra medlemsbaserte inntekter
(kontingenter etc), mens kursinntekter og ulike typer offentlige tilskudd utgjør
hovedandelen av øvrige inntekter. Klubbens kostnader går hovedsakelig til 1)
vedlikehold av klubbens bygg, anlegg og materiell, 2) ordinær drift av klubben og 3)
klubbens sportsaktiviteter. I tillegg brukes betydelig andel av klubbens inntekter til
investeringer.
Styret har arbeidet aktivt for å få økonomiske støtte til klubbens drift, investeringer og
aktiviteter. Se vedlegg 1 for en samlet oversikt over dette.
For øvrig informasjon om klubbens regnskap vises det til klubbens regnskap.
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6. Oppfølging av langtidsplanen 2013 – 2023
På klubbens årsmøte i 2015 ble ”Langtidsplan for Oslo Kajakklubb perioden 2015-2025”
fastsatt. Denne planen som rulleres vært andre år, er veiledende for styret i
planleggingen av OKKs virksomhet gjennom de årlige budsjettene med blant annet
avsetting midler til større investeringer. Vedlegg 2 gir status i styrets oppfølging av
planen.

7. Klubbens bygg, anlegg og materiell
7.1 Sikring av bygg
Klubbens lokaler i hovedhuset er sikret med sensorer om natten med
innbruddsvarsling til alarmsentral. For branner er vi sikret hele døgnet med
vaktselskapet NOKAS AS som varsler brannvesenet. NOKAS AS inspiserer og stenger
anlegget vårt sen kveld, og åpner hovedhuset med sentralnøkkel ca. kl 0600 hver
morgen. Klubben har 2 stk kodelåser med tids- ur på dørene inn til hovedtrappa og inn
på balkongen.

7.2 Nybygg
7.2.1 Ny treningshall
Bygging av treningshallen ble igangsatt i oktober 2015, og overlevering av hallen skal
skje 01.04.2016. Styret vil planlegge en åpningsmarkering.

7.2.2 Nye kajakkstativ med tilhørende opparbeidelse av oppstillingsplass
I 2015 satte OKK opp stativ for polokajakker samt lagerkasse for poloutstyr. Vi har også
fått idrettsfunkjonell forhåndsgodkjenning av Oslo Kommune for oppsetting av nytt
låsbart kajakkbur som også vil ha lagerplass til SUP-brett, transporttrekk, bøyer og
annet. Derfor er det blitt opparbeidet en asfaltert på plassen mellom Bua og bekken.
Det er også felt noen trær, bygd opp murer av naturstein samt anlagt en rampe for
trilling av kajakker. Klubben har søkt om spillemidler for tiltaket.

7.2.3 Opparbeidelse av nye parkeringsplasser på OKK sitt område.
I forbindelse med at Statens Veivesen opparbeidet Ny gang- og sykkelvei utenfor vårt
område bortfalt alle våre ca. 12 stk. parkeringsplasser på utsiden av gjerdet. I den
forbindelse vedtok Styret å anlegge nye parkeringsplasser inne på vårt område. For å
lette inn og utkjøringen kontaktet vi vår nabo, Bestumkilen Roklubb (BKR), om gjerdet
mellom eiendommene våre kunne fjernes. Dette ville de ikke, noe som betød at vi får
reduserte parkeringsmuligheter på egen tomt.
I forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplassene ble det felt 2 stk. trær, bygd en
ny steinmur, montert 2 stk. dreneringsrenner, opparbeidet en ny stor hellelagt
oppstillingsplass for ca. 15 stk. sykler med plass for utvidelse. For å trille ut kajakker fra
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plassene mellom lagerbyggene ble det montert hellelagte veier frem til veien inn på
området. En del mindre små-arbeider mot den nye gang og sykkelveien som asfaltering
og steinsetting ble også nødvendig.

7.3 Vedligehold av bygg og tekniske anlegg
Følgende arbeider og reparasjoner er utført, foruten de vanlige serviceavtaler på
klubbens tekniske anlegg som: kloakkpumpestasjonen, brannapparatene,
brannvarslingsanlegget og ventilasjonsanleggene.
Bygg og tekniske anlegg:
- Generelle mindre bygg- og vedlikeholdsarbeider som reparasjon/ smøring av
låser, justering av dører, reparere krakker/ benker, etc.
- Kjøpt inn 3 stk. vedlikeholdsfrie have- bord med 18 stk. stoler som er plassert på
brygga.
- Levert og montert 2 stk. rustfrie kasser for treningsutstyr på brygga.
- Montert ny værstasjon
- Byttet ut ødelagt vannkoker for te/ kaffe.
- Reparert ødelagte gulv i treningshallene pga. dropp av tunge vekter.
- Kontrollert alle utvendige tak på byggene, inklusiv småreparasjoner på takbeslag
- Byttet ut noen ødelagte/ knuste speil i treningshallene.
- Montert nytt tak over 2- kajakkene på som henger på utsiden av C/ D- hallene
mot bekken.
- Reparert, skiftet ut diverse glass på lysarmaturer samt skiftet ut en varmeovn i
1990- hallen.
- Tilpasset EL- anlegget for utbygging av Ny Treningshall 2016.
Treningsapparater:
Det er gjennomført reparasjon av diverse treningsapparater som: nedtrekk, Helga og
Magnar samt den ene Rasmussen- maskinen, etc. Det er kjøpt inn nye tyngre
håndvekter.

7.4 Kajakkhengere
Den årlige gjennomgangen om våren av hengerne ble gjennomført.

7.5 Dugnader
Det er holdt to dugnader, vår og høst, med ca. 40- 50 medlemmer. Det er bra at noen av
medlemsmassen vår ønsker at anlegget vårt skal holde en høy standard inne og ute.
Tusen takk til de som deltok.

7.6 Tilsyn med eiendommen av frivillige medlemmer.
Som i alle år fortsetter våre få frivillige ildsjeler som holder orden på eiendommen vår
gjennom året. I år, som i årene før er disse:
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Oluf som har ansvaret for ventilasjonsanleggene våre samt bestiller de årlige
service- avtaler på kloakkpumpa, brannapparatene og badstuovnen.



Svein Høyforsslett som daglig passer på at klubben og gir beskjeder videre om
mangler, forslag til forbedringer, osv. Han har med innkjøp av driftsmidler, kjøpe
inn mat til dugnader og andre småting som papir, såper, osv. at ingen ting
mangler.



Morten Groven som har ansvaret for klubbens It- systemer for presentasjonsog lydanlegg.



Odd Øystein Leinum og Erik Olaus Løn som har hatt tilsyn med følgebåt.
(service, opptak)

7.7 Materiell
7.7.1 Klubbåter
En stor del av OKK's medlemmer har ikke egen båt. For å gi disse medlemmene et
godt tilbud, må klubben ha et stort antall båter av forskjellig type til utlån, samt årer og
vester.
Ved utgangen av 2015 hadde klubben følgende båtpark (pga pågående byggearbeider
har det ikke vært mulig å ajourføre listen, tallene er derfor noe usikre)














62 stk turbåter/skjærgårdskajakker
37 stk havkajakker
9 stk racer K1
11 stk barnekajakker
14 stk polokajakker
5 stk surfski
3 stk K2 tur
12 stk K2 racer
4 stk K4
1 stk surfski K2
2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede
1 stk hav K2
1 stk katamaran følgebåt m/motor

7.7.1.1 Nye båter
Av disse har OKK har i løpet av 2015 anskaffet 11 turkajakker 12 polokajakker og 1 K2
racer. I tillegg disponerer OKK 10 båter gjennom klubbavtalen med Milslukern Sport. 8
gamle og utdaterte båter har blitt gitt bort, solgt eller skrotet.
7.7.1.2 Vedlikehold av klubbåter
Klubbbåtene blir mye brukt, og slitasjen er stor. Det forekommer også en del uvettig
bruk av båtene, som fører til unødvendige skader og reparasjoner. Det er derfor
nødvendig med jevnlig vedlikehold. Haakon Langballe har reparert båter fortløpende,
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det har likevel til tider hopet seg opp med skadde båter. Lars Hjemdal har reparert
noen båter, og har også utført vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet.
Arbeidet har blitt gjort for timebetaling

7.7.2 Annet utsyr
20 nye vester ble kjøpt inn i 2015. Klubben har ca 80 årer og 60 vester til utlån. Vi har
også 40 tørrdrakter som benyttes til kurs. Disse draktene kan også leies ut til
medlemmene. Olaf Gunderson har vært tørrdraktoppmann og sørget for vedlikehold

7.8 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen
OKK samarbeider med Bestumkilen Roklubb og Oslo Roklubb om etablering av ro- og
padlebane i Bestumkilen. Vi har nå klart å komme øverst på Oslo Idrettskrets sin
prioriteringsliste over idrettsanlegg som må realiseres. Dette er viktig da idrettskretsen
sin prioriteringsliste er svært viktig i forhold til Byrådets prioringer. OKK skal møte
den nye byråden for kultur og idrett fom denne saken tidlig i 2016. Formålet med møtet
er sørge for nødvendig bevilgning til anlegget. Arbeidet med ro- og padlebane vil være
viktig også i 2016.

8. Aktiviteter
8.1 Distanseregistrering
Sluttdistanseprotokollen ble tatt inn 04. januar 2015. Medlemmene hadde da hatt
mulighet til å melde inn utpadlet distanse også per e-post fram til 31. desember. Det har
blitt sendt ut tre felles e-poster og lagt ut på hjemmesiden om registreringen i
sluttdistanseprotokollen. 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
I 2015 ansatte OKK en egen kurskoordinator for å koordinere den økende
kursaktiviteten til klubben.
OKK har gjennomført en rekke kurs innen våttkortstigen i 2015. Kurs innen NPFs
kursstige er viktig innen havpadling, Kvalifisering i henhold til denne stigen er en
forutsetning for å kunne drive havpadlegruppens virksomhet i henhold til NPF’s HMS
regelverk. Følgende Våttkortkurs har blitt holdt i OKK dette året:




12 Grunnkurs Hav
2 Teknikkurs Hav
1 Aktivitetslederkurs

I tillegg til kurs i Våttkortstigen har det vært avholdt følgende kurs:


7 Teknikkurs framdriftstak
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37 Introduksjonskurs (31 kurs til 300 nye medlemmer, og 6 kurs til bedrifter)
6 SUP kurs
3 Rullekurs med egne instruktører (i tillegg til Helen og Mark)
3 Rulletreninger i basseng

Det er svært viktig at klubben vedlikeholder sin pool med kompetanse til å holde kurs
og lede turer.
Havpadlegruppen organiserte også kurs i eskimorulle med de kjente rulleinstruktørene
Helen Wilson og Mark Tozer. En del av opplegget var kursing/trening av klubbens
selvlærte rulleinstruktører.

SUP-kurs i OKK

8.3 Flattvann
8.3.1 Sprint/Bane
Oslo Kajakklubb er blant landes ledende klubber innen flatvann. Vi legger stor vekt på
både ha god rekruttering og breddeaktivitet, og å ha landest beste elitesatsing.
I 2015 oppnådde OKKs eliteutøvere flere gode internasjonale resultater. Det har i de
senere år blitt så mange nasjonale toppresultater at kun noen få nevnes i denne
rapporten, men www.okk.org rapportert om resultater gjennom hele sesongen.

8.3.1.1 Norgescupen og NM
Kongepokalen kom endelig tilbake til Oslo Kajakklubb da Eivind Vold ble
Norgesmester på K1 1000 m. At vi dominerer senior herreklassen i Norge ble tydelig
da 5 av OKKs utøvere kom blant de 7 beste på 500 m, og at vi tok tar 5 av 7 gull i lagbåt
NM. I juniorklassen ble Jon Amund Vold Norgesmester både på 1000m og maraton.
Maraton NM gull i senior damer ble vunnet av Louise Leren Moen.
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Eivind Vold i mål som Kongepokalvinner
I Norgescupen hadde vi bred deltakelse i den individuelle cupen. I tillegg til våre
seniorer var det svært mange av våre yngre utøvere som hevdet seg svært godt.
Bragdene er presentert på klubbens hjemmeside gjennom hele sesongen. Vi fikk tre
klassevinnere i den totale klubben med Noor Ingrid Selvik (P14), Amund Vold (JH) og
Eivind Vold (SH).

Eirik Usland (G14)

Noor Ingrid Selvik (P14)

8.3.1.2 Internasjonale stevner
I 2015 var hele åtte 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 sin 6.plass på K1 1000m i U23 EM og Lars Hjemdal sin 4.
plass i K2 med Lars Magne Ullvang på 1000m i U23 EM er to sterke internasjonale
resultater fra seniorpadlerne våre.
Juniorutøverne til OKK har imponert i 2015. Amund Vold tok bronsemedlaje i EM i
maraton i K2 sammen med Harald Ivarsen (Fana) og 4. plass i VM. Han har hatt
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gjennomgående sterke internasjonale resultatter i hele sesongen. Marcus Wang satt i
den norske K4en som fikk gull på 1000 m i "Olympic Hopes".
Internasjonal deltakelse OKK 2015:
Sprint 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)
Maraton VM:
• Amund Vold (Jr)

Sprint EM:
• Amund Vold (Jr
EM)
• Eivind Vold (U23
EM)
• Lars Hjemdal
(Senior og U23
EM)

Olympic Hopes:
• Marcus Wang (Gull!)
Nordisk Mesterskap:
• Jon Smebye (U21)
• Amund Vold (Jr)
• Marcus Wang (Jr)
• Håkon Løn (Ungdom)

Maraton EM:
• Amund Vold (Jr) –
bronse!

Jon Amund Vold (bronse Jr Em)

Marcus Wang K4-gull i Olympic Hope

8.3.1.3 Landslagsuttak 2016
Klubbens landslagsutøvere for 2016 er:
 Agnes Brun Lie
 Per Chr Wessel
 Lars Hjemdal
 Eivind Vold
I tillegg er Jon Smebye, Elling Aronsen Oftedal og Amund Vold på forbundets
utfordrerlag.

8.3.1.4 Rekruttering, breddeaktivitet og integrering
Klubbens viktigste tiltak for rekruttering er Kajakkskolen. I 2015 gjennomførte 21 barn
kajakkskolen som går fra midten av mai til midten av september med to treninger i
uken. Vi arrangerte også to sommerleirer med vekt på inkludering og støttet av Oslo
Idrettskrets, som hver hadde en varighet på en uke, og hvor barna var på klubben fra kl
08-16 hver dag.
 Deltakelsen på sommerleiren i uke 26 var 18 barn hvorav 3 jenter
 Deltakelsen på sommerleiren i uke 33 var 28 barn hvorav 4 jenter
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Etter sommerleiren har vi registrert innmelding av 10 barn/ungdom i alderen 9-14 år.
Klubben hadde også en aktivitetsdag i sammarbeid med Røde Kors sitt ungdomssenter
på Majorstua med 7 deltakere.
OKK arrengerte høsten 2015, med støtte fra Sparebankstiftelsen, flere aktivitetsdager
for barn og ungdom.

OKKs sommerleir 2015

8.3.1.5 Trenerteamet
Klubbens resultater hadde aldri vært oppnådd uten kompetente trener. OKK har et
utrolig bra trenerteam som gjort en fantastisk innsats for klubben i 2015. Disse er:










Tom Slevik
Kristian Strand Lühr
Nevena Vlasic
Agnes Brun Lie
Anna Aronsen Oftedal
Ernst Chr. Leinum
Brede Haugland
Eivind Moer
Vegard Bull Jensen

(Hovedtrener)
(Senior/junior/ungdom/rekrutt)
(Senior (høst))
(Rekrutt)
(Kajakkskole)
(kajakkskole)
(Kajakkskole)
(Sommerleir/rekrutt/aktivitetsdager)
(Sommerleir/rekrutt/aktivitetsdager)

8.3.2 Maraton (”Flåten”)
Maratongruppa med ”Flåten” har hatt et aktivt år med en lang sesong på vannet.
Fellestreningen og kurs
Det har vært holdt felles treninger på vannet fra påske fra til oktober. På treningene har
vi vært 5-20 utøvere. Det har vært turer til Frognerkilen, med et lite program underveis,
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eller enkelt og greit førstemann tilbake. Mye av treningen har også foregått inne i
Bestumkilen i form av intervaller.
Turrace
OKK har stilt med deltagere i alle de store tur- og maratonracene. I masters maraton
VM ble det medaljer! Gratulerer til Einar Kjerschow og Jørgen Skabo med VMgull i K2.
Einar fikk også en flott 2. plass i K1. Anders W. Andersen tok 4. plassen i K2 klasse 50 –
54 år sammen med Einar Rasmussen. Ellers 8. plass i K1. Eivind Sørlie og Hans
Ellingsen ble henholdsvis nr 18 og 19. I K2 padlet de sammen inn til en 10. plass.
I NM maraton ble det seier til Anders W. Andersen. I Blindeialøpet markerte William
Gram og Hans Ellingsen på henholdsvis 2. og 3. plass. i turklassen.

Einar Kjerschow og Jørgen Skabo – gull i Masters maraton VM!
Tirsdagsrace
Det har vært holdt tirsdagsrace fra mai til ut september med ca 20 deltagere i snitt. Det
er god konkurranse, kontakt rundt bøyene og mye taktikk. Klubbmesterskap med
jaktstart ble arrangert siste tirsdag i september. Pål Strømskroken vant et jevnt og
spennende løp. Vi hadde felles avslutning etter "Seadograce" påfølgende torsdag med
pizza og fine premier fra Milslukern. Sammenlagtseiren i tirsdagsracene gikk til Sverre
Petlund, som vant knepent foran Anders W. Andersen.
Rekruttering
Det har vært et tilsig av nye mosjonister på trening og tirsdagsrace. Antall utøvere ser
ut til å holde seg nokså stabilt. Aldersmessig er det nok den harde kjerne med +50
åringer som dominerer, men det ser ut til å komme opp en ny gruppe av litt yngre
småbarnsfedre.
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8.4 Surfski
På vårsamlingen nede på Hvasser var det også i 2015 en egen aktivitet for surfski.
Dessverre var det strålande vårvær og nesten ingen vind, så der ble det mer bølgeleit
isteden for bølgesurf. Men de surfski som deltok fikk noen fine turer, bla fra Bolærene
og ned til Hvasser.
I forbindelse med Padlingens dag i slutten av Mai ble det arrangert Oslo Surfski Open.
Der var det Eirik Verås Larsen som kom på 1ste plass, tett følgt av Einar Kjerschow og
Mats Grov på 2ndre og 3dje plass.
Det ble lagt opp til fellespadling med både bølgesurf og turpadling fra OKK bryggen.
Nytt for sesongen 2015 var «Oslo Seadog» . Et ukentlig uformelt Surfskirace på ca 6
km. Hver og en tar tiden på seg selv, den blir notert hvis ønskelig. Starten har gått fra
Bygdøy Sjøbad. Einar og Sune har stått for gjennomføringen, og det ble 22 race i løpet
av sesongen.
To av verdens beste surfskipadlere, Sør-Afrikanerne Sean Rice og David Mocke, kom
på besøk til Oslo og det blev mulighet å delta på teknikkurs med mesterne.
22. august arrangerte OKK tidenes første Norgesmesterskap i Surfski, i skjærgården
utenfor Fredrikstad. I strålende sol stilte 31 deltakere fra 12 forskjellige klubber til start.
Gullmedaljen i herreklassen gikk til Gleb Greben, OKK, og i dameklassen til Randi
Nygaard, OKK. Gleb gikk i mål, 18 sekunder bak verdensmesteren David Mocke, som
deltok som gjest i åpen klasse.

David Mocke

- Surfski NM 2015 -

Gleb Greben

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.
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Aktivitet og konkurranser
I 2015 etablerte OKK kajakkpolo som organisert aktivitet i klubben. Det har blitt
organisert fast åpen trening for alle som vil prøve kajakkpolo. Treningene har foregått
to ganger i uke fra mai til september. I tillegg har kajakkpoloutstyret vært tilgjengelige
til alle som vil bruke de. Under sommerleiren brukte deltakerne i skolen utstyrene kurs
for å leke med kajakk og vann. Kajakkpolo viste seg frem under "Padlingens dag", og
arrangerte to timer introkurs på et basseng i høsten hvor 10 unge fra 13 til 16 år deltok.
Vi har etablert et lag som kan delta i nasjonale konkurranser i kajakkpolo. OKKs lag
deltok i sin første turnering i Trondheim i september 2015. En nyttig erfaring for OKK
som skal arrangere NM i kajakkpolo i 2016.

Fra Padlingens dag

OKK i poloturnering i Trondheim

Utstyr
I 2015 har OKK innkjøpt poloutstyr. I dag har OKK 12 nye polokajakker som sammen
den 4 gamle gir god grunnlag for et kamp mellom to lag. OKK har også lagt en
polobane som var plassert ute på brygga fra mai til september. Banen er treningsstedet
for kajakkpoloutøvere og er brukt til kamp. Både utstyr og bane har blitt innkjøpt med
støtte fra Sparebankstiftelsen og Ullern bydel.

NPF støtte til nybegynner kajakkpolotrening i basseng
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8.6 Havpadling
8.6.1 Generelt
Den gode utviklingen i havpadlegruppen har fortsatt i 2015, og aktiviteten var på
samme nivå som i 2014. Det sentrale fokuset er opplæring av nye og gamle medlemmer
for å sikre nivåheving og glede gjennom mestring. Nivåhevingen er knyttet både til
tekniske og individuelle padleferdigheter, slik som evne til å mestre vind og grov sjø,
brottpadling og rulleferdigheter, men også ”sosiale” padleferdigheter. Med dette menes
forståelse for, og evne til formasjonspadling, gruppekommunikasjon, gruppeledelse,
stressmestring osv.
8.6.2 Aktivitetsledere og kursledere
OKK har nå 40 aktivitetsledere som leder alle aktiviteter som gjennomføres av
havpadlergruppa. Det gjelder alle organiserte turer og mange av kursene som tilbys.
Likevel er det behov for å fylle på med flere aktivitetsledere. Klubben har et høyt
aktivitetsnivå med turer og kurs. Særlig kurs er nå en aktivitet som vil få en mye større
tyngde enn tidligere. For at ikke belastningen på enkeltpersoner skal bli for høy,
trenger vi flere som kan trå til.
8.6.3 Møter og kommunikasjon i havpadlegruppen
Den sentrale kilden til å informere om våre aktiviteter er gjennom hjemmesiden til
OKK. Havpadlegruppa har en egen facebookside som nå har 894 medlemmer. Dette
har gjort det langt lettere for medlemmene å kommunisere internt, samt å
kommunisere med andre klubber. Facebooksiden har vært en viktig kanal for
kommunikasjon rundt planlegging av turer, og for deling av informasjon om disse i
etterkant. Siden har også vært mye brukt til å organisere spontane og mer private
mellom medlemmene, og for deling av padleerfaringer. Sist, men ikke minst bidrar
facebooksiden til å skape interesse eksternt for klubben, og havpadlegruppens
medlemmer. Nytt av året er en ny facebookside som kun er for aktivitetslederne, for å
dele våre erfaringer fra organiserte turer. Det har vært kommunisert noe via en egen
Gmailliste med ca 200 medlemmer, men denne vil ikke bli videreført i 2016.
8.6.4 Turer, samlinger og arrangementer
Turvirksomhet er kjerneaktiviteten i havpadlegruppens virksomhet. Denne
virksomheten består av organiserte padleturer to ganger i uken i sesongen,
weekendturer/padletreff, og turer av noe lengre varighet. De viktigste
turarrangementene i 2015 var:
 Vårsamling Hvasser - ca 80 deltakere (også fra Asker, Tønsberg og Drammen)
 Pinsetur til Syd-Koster med litt over 20 deltakere
 Mørekysten - 5 dagers tur med kajakk og fjellstøvler, m 25 deltakere
 Strømtangen fyr i august ca 30 deltakere
 Avslutningsturen gikk til Heestrand
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OKKs tur til Ørsta 2015 – foto Hanne Pedersen
I tillegg ble der organisert lavterskel overnattingsturer fra klubbhuset, og en rekke
private åpne turer i regi av klubbens medlemmer.

OKKs tur til Herøy 2015 – foto Hanne Pedersen
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8.4.6 Vintertrening
For å holde miljøet i havpadlegruppen sammen, og vedlikeholde ferdigheter, er det
nødvendig også å ha et tilbud om gode aktiviteter i vinterhalvåret. Det ble derfor
gjennomført bassengtrening fra desember til februar. Denne foregikk i på Domus
Athletica v/ Ullevål Stadion. Videre ble det gjennomført organisert teknikk og
styrketrening i klubbhuset i vintersesongen, med 12 deltagere i snitt. Enkelte av
klubbens medlemmer med lavt frysepunkt har også holdt aktivitetene oppe med
vinterpadling ved inngangen og utgangen av året.

Tore Sjøvold og August Nissen
Minusgrader skremmer ikke!

8.5 Aktiviteter for funksjonshemmede
Klubben har ikke gjennomført særskilte kurs eller andre aktiviteter for
funksjonshemmede i 2015, men funksjonshemmede har vært integrert i ordinær
aktivitet i klubben.

9. Arrangement
OKK har i 2015 stått for flere store arrangement:





Mai:
o Oslo Kajakk Sprint
o Oslo Surfski Open
o Padlingens Dag
Juni:
o Norges Cup 2 (NC2) i flattvann på Årungen.
August:
o NM i Surfski.

I tillegg har vi innen havpadling arrangert flere turer og samlinger (se kap. 8.4.4)
Dette gjør OKK til en betydelig stevnearrangør, og det har krevd omfattende innsats fra
flere av klubbens medlemmer. Spesiell takk til Morten Groven, Jørgen Skabo og
Cathrine Schjøth som har gjort en fantastisk jobb i gjennomføringen av dette stevnet.
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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.
Implementeringen av HMS-planen vil også gi nye muligheter for samarbeid og utvikling
av havpadling i klubben. Klubben har ikke registrert alvorlige hendelser i 2015.

10.2 Arbeidsmiljø og forurensning til ytre miljø
Klubbens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø.

11. Kommunikasjon
Elizabeth H. Glad har vært webredaktør i 2015.
Klubbens hjemmesider, e-post, SMS og Facebook-sider er nå den primære
kommunikasjonsformen i det interne og eksterne informasjonsarbeidet i Oslo
Kajakklubb. Klubbens hjemmeside har et jevnt økende besøk, og hadde i 2015 noe over
58.000 besøk. Høsten 2015 initierte klubben et arbeid for å fornye og forbedre
hjemmesiden slik at den blir enda mer informativ og spennende. Målet er å lansere en
ny hjemmeside våren 2016. Et hovedmål med oppgraderingen er å kunne bli bedre på å
informere om klubbens tilbud. Det er også et mål i 2016 at alle klubbens
aktivitetsgrupper regelmessig bidrar med stoff fra gruppens aktiviteter til klubbens
nettsider.
Sosiale medier. Flere av aktivitetsgruppene i klubben har opprettet egne Facebooksider. Her foregår mye intern kommunikasjon og informasjon som er aktuell for den
enkelte gruppe. Eksempelvis opprettet Havpadlergruppen en egen facebook-side våren
2011 ”Havpadlerne Oslo Kajakklubb”. Facebook-siden har 896 medlemmer i januar
2016 og har bidratt til at det er enkelt for medlemmene å kommunisere internt i
gruppen, samt å kommunisere med andre klubber. Facebook-siden har vært en viktig
kanal for kommunikasjon rundt planlegging av turer, og for deling av informasjon (tekst
og bilder) om disse i etterkant. Facebook-siden har også vært mye brukt til å organisere
spontane og mer private turer mellom medlemmene, og for deling av padleerfaringer
og padlesikkerhet. Sist, men ikke minst bidrar Facebook-siden til å skape interesse
eksternt for klubben, og havpadlergruppens medlemmer. Det kommuniseres også via
en egen mailingliste, og over klubbens hjemmeside.
Flåten benytter seg også av en egen Facebookside og har 128 medlemmer medio
januar 2016 (”Flåten Oslo Kajakklubb”). ”Bølgen Surfski – lek i en ski” er den nyeste
Facebook-siden og innehar allerede 169 medlemmer. Surfskigruppens Facebook-side
brukes flittig i forhold til informasjonsspredning om treninger gjennom uken og i
helgene, og har stor fokus på sikkerhet i relasjon til Surfski-aktivitetene.
Oslo Kajakklubb har ved flere anledninger vært i media i 2015 bl.a. i NRK TV
Østlandssendingen i forbindelse med sikkerhet for padlere i Oslofjorden hvor vi krevde
bedre regulering av ferdsel i Oslofjorden.
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Stor takk rettes til Bjørn Birkeland for teknisk utforming- og vedlikehold av nettsiden.

12. Kontor og administrasjon
12.1 Kontortid
Kontoret har vært betjent mandager og tirsdager av klubbsekretær Anine Lundh og
utover det etter avtale. I tillegg har klubben hatt fast kontortid mandager kl 1700 til
1900 fra mai til og med oktober.

12.2 Båtplasser
Til disposisjon for medlemmene har klubben 792 båtplasser. Det er 150 personer på
venteliste ved årsskiftet, men mange båtplasser vil tildeles i løpet av våren 2016 grunnet
normalt omløp. Plassene er fordelt på syv haller der G-hallen er forbeholdt aktive
flattvannsutøvere og konkurranse padlere. I løpet av året har 34 medlemmer fått tildelt
kajakkplass, som er færre enn normalt, vesentlig pga riving og nybygging av E og Fhallen. For øyblikket er de over 200 kajakkene fra disse hallene midlertidig plassert på
ledige plasser i øvrige haller, tatt med hjem av eierne for vinteren eller plassert og
forseglet på de tre båttilhengerene og i buret.
Per 31.desember var det 150 på venteliste for båtplass, men OKK mange vil få tildelt
båtplass ved åpning av ny hall. Det er en viss årlig utskifting blant annet pga manglende
betaling.
Til klubbåter (utlånskajakker) har klubben 128 inneplasser, 20 plasser i det nye buret
samt 20 uteplasser (på ytterveggen). Klubbåtkapasiteten vil øke med oppsetting av nytt
lagringsbur ved gangveien.

13. Ragnar Mørks Fond til kajakksportens fremme
I 2012 mottok Oslo Kajakklubb en fantastisk gave på 500.000 kroner fra Unni Mørk som
er enke etter klubbens stifter Ragnar Mørk. Gaven medførte at Oslo Kajakklubb
opprettet ”Ragnar Mørks fond til fremme av kajakksporten”. I 2015 ble det ikke benyttet
midler fra fondet.

14. Utfordringer fremover
Oslo Kajakklubb er et stort idrettslag som har vært gjennom en betydelig utvikling de
senere årene. Vi har et godt fundament for å takle de utfordringene som vi står overfor.
De viktigste er:


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.
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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.



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 topppadlere.



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 fortsatt inevestering i våre anlegg
Fortsatt oppgradering av bygg, anlegg og utstyr er viktig for at klubben skal
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.

Klubben har en sunn økonomi som er en av årsakene til at vi har kunnet løse de mange
oppgavene vi har hatt i 2015. Å styrke inntektsgrunnlaget for å gi handlingsrom for
klubbens utvikling er svært viktig de kommende årene.

Louise Leren Moen og Agnes Brun Lie – NM gull på K2 5000 m
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15. Avslutning og oppsummering
Oslo Kajakklubb har fortsatt den positive utviklingen innen ungdoms- og juniorarbeidet,
Kajakkskole og høy trenerkompetanse. Havpadlegruppen har meget høy aktivitet. Det
er fortsatt utfordringer med å utvikle gode sosiale strukturer og tilbud for nybegynnere
og turpadlere og derigjennom å holde på medlemmene og redusere
gjennomstrømningen.
Styret konkluderer med at klubben har et godt vedlikeholdt anlegg, og at videre
utbygging av våre anlegg, inkludert etablering av en ro- og padlebane vil være viktig for
klubben. Økonomien i klubben er god, noe som gir handlingsrom for investeringer i
bygg, anlegg, båter og utstyr slik at vi kan se fremtiden lyst i møte.
for Styret
Oslo, Februar 2016

Sveinung Oftedal
styrets leder
Vedlegg 1. Oversikt over
Vedlegg 2. Satusrapportering overfor langtidsplanen

Mens vi venter på en ny sommersesong…..

24

VEDLEGG 1: Oversikt over innvilget ekstern støtte i 2015
1) Innvilget og utbetalt 2015
2) Innvilget 2015 - utbetales i 2016
Søttegiver
Driftsstøtte
Momskompensasjon 1)
Adm.tilskudd 1)
Grasrotandelen1)
Digipost 1)

Sum

Formål (konto i regnskap)
181 636
135 500
7992
1 275

Spillemidler treningshall 1)
Spillemidler treningshall 2)
Spillemidler kajakkbur 2)
Momskompensasjon flytebrygge 1)
Sparebankstiftelsen (utstyr treningshall) 2)
Sparebankstiftelsen 1)

405 000
400 000
125 000
339 000
350.000
135.000

Gjensidigestiftelsen 2)
Oslo Kommune / Ullern Bydel 1)

325.000
70.000

Norges Padleforbund - utstyrsmidler 1)

Oslo idrettskrets - Lokale Aktivitetsmidler
(Oslo Kommune) 1)
Oslo Idrettskrets – Integrering (Oslo
Kommune) 2)
Norges Padleforbund 1)

37 000

82.073
30.000
10.000

Norges Padleforbund 1)

5.000

Norges Padleforbund 1)

5.000

Norges Padleforbund 1)

10 000

Norsecraft 1)
Ambolt AS 1)
Awilhelmsen Management 1)
Sparebankstiftelsen 2)

50.000
25.000
15.000
32.000

SUM 1)
Herav inntektsført
SUM 2)

Idrett (3201)
Idrett (3202))
Idrett (3203)
Idrett (3202)
Støtte til investeringer
Idrett(1107)
Idrett
idrett
Idrett (1113)
Idrett / Barn og Ungdom
Idrett / Barn og Ungdom
(6552)
Idrett / Barn og Ungdom
Idrett / Barn og Ungdom
(3203)
Idrett (3202)
Støtte til aktivitet
Idrett/Barn og ungdom
(3202)
Idrett/Barn og Ungdom
(integrering)
Idrettt/Barn og Ungdom
(Post 3) (3202)
Idrett/Barn og Ungdom
(3202)
Friluftsliv/padlingens dag
(3202)
Idrett/Barn og Ungdom
(3202)
Idrett/Elite (3220)
Idrett/Elite (3220)
Idrett/Ungdom (3220)
Idrett/Barn og Ungdom

1 514 476
770 476
1 232 000
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Hovedpunkt
(H)

Vedlegg 2: Status for oppføliging av OKKs langtidsplan 2015-2025
TILTAK

Videre Oppfølging

1.

At klubben videreutvikler aktivitetene som beskrevet i dette
dokumentet. Den faktiske gjennomføringen av disse grepene tas i
forbindelse med den årlige virksomhets- og budsjettplanleggingen,
og gjennomføres når det er økonomisk grunnlag for det.

Se årsmeldingen og
statusrapporteringen i
underpunktene

Se årsmeldingen og
statusrapporteringen i
underpunktene

1.1

Sprint/bane
OKK skal etablere en allidrettskole innen 2017 og ha et
skolefritidstilbud. Det tas sikte på at dette tilbudet er
selvfinansierende.
Utviklingstrappen skal være mer systematisk.
Dette kan i stor grad løses innen eksisterende ressursbruk.

Dette tilbudet er ikke
etablert

Det vil bli forberedt i
2016

Klubben forbereder et
nytt planleggings- og
rapporteringssystem for å
lykkes bedre med dette
Klubben har hatt 90.000 kr
i sponsorinntekter i 2015

Nytt planleggings- og
rapporteringsssytem skal
være på plass innen 1.
mars 2016
I 2016 vil det arbeides for
høyere sponsorinntekter

1.2

Underpunkt
(U)

Status pr 31.12.205

1.3

Elitesatsingen krever mer ressurser i form av trenerkapasitet og
spesialkompetanse. Klubben skal arbeide for å ha stabil tilgang av
sponsormidler for å løse dette.

1.4

Klubben skal arbeide for å utvikle større trenerkompetanse innen
egne rekker.

I 2015 knyttet klubben til
seg en serbisk
trenerkapasitet

Jevnlige trenermøter
anbefales for 2016

1.5

Mosjons- masterpadling
Etablere bedre felles treningsaktiviteter for ulike ambisjonsnivå ved
å ha et godt, regelmessig treningstilbud gjennom hele året.

Dette fungerer blant de
etablerte
masterspadlerne, men
ikke på lavterskelnivå

Det må arbeides med å
oppfylle tiltaket i 2016
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Underpunkt
(U)

1.6

Gjøre tirsdagsracet enda bedre og mer attraktivt også for
lavterskelpadlere.

Tirsdagsracet fungerer bra
for de etablerte, og har
noe nyrekruttering

Det bør arbeides med å
oppfylle tiltaket bedre i
2016

1.7

Stimulere til økt deltakelse i maraton- og langløp.

Deltakelsen er godkjent,
men kunne vært høyere

Det bør arbeides med å
oppfylle tiltaket bedre i
2016

1.8

Surfski
OKK skal gå i spissen for oppbyggingen av et aktivt surfskimiljø i
Norge, og ha dette som en langsiktig strategi.

Videreføre arbeidet

1.9

Havpadling
Turpadling – økt og mer variert tilbud

OKK har fått til dette med
ukentlige aktiviteter, kurs,
NM arrangementet og
deltakelse i internasjonale
konkurranser
Årsmeldingen 2015 viser
at vi har lykkes i dette i
2015
Se årsmeldingen

1.11 Sørge for Helårsaktivitet

Årsmeldingen 2015 viser
at vi har lykkes i dette i
2015

Videreføre arbeidet

1.12 Kajakkpolo
Klubben skal innen 2017 organisere dette som en egen gruppe med
egen oppmann, og kjøpe inn utstyr og etablere lagringsplass for
utstyr.

Tiltaket er gjennomført

Videreføre arbeidet med
kajakkpolo

1.10 Øke ferdighetsnivået

Videreføre arbeidet

Videreføre arbeidet
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HovedPunkt
Underpunkt
(U)

2

At de beskrevne investeringene i bygg og anlegg gjennomføres i
langtidsplanens periode

Se underpunktene under

Se underpunktene

2.1

Nytt treningsrom

Påbegynt

Ferdigstilles 1. april 2016

2.1

Nytt Takbelegg for hovedbygg

Ikke påbegynt

Planlegges (2018)

2.2

Oppgradering og vedlikehold av dusjanlegg

Ikke påbegynt

Planlegges (2019)

2.3

Etablering av ro- og padlebane

2.4

Etablering av bane for kajakkpolo

Det arbeides aktivt
Videreføres
overfor Oslo Kommune for
å få midler til å etablere
anlegget
Utført
Vil bli vedlikeholdt
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At bygging av nytt treningsrom har førsteprioritet, og det er et mål
at prosjektet gjennomføres i 2015-2016.

Byggearbeidet startet
oktober 2015

Vil bli ferdigstilt 1. april
2016

4

At det investeres i polobane innen 2017 dersom det er økonomisk
grunnlag

Etablert i 2015 finansiert
av Ullern Bydel

Banen vil bli vedlikeholdt

5

Nødvendige vedlikeholdsarbeider skal alltid prioriteres, og kan
medføre at nye investeringer kan måtte utsettes

Se omtale i årsmelding for
2015

Som for 2015

6

Klubben skal arbeide for at etablering av Ro- og padlebane i
Bestumkilen realiseres ved bruk av kommunale midler.

Videreføres

7

At styret i forstetter arbeidet med å undersøke muligheten for økt
båtlagringskapasiteten.

Vi har oppnådd å få banen
øverst på Oslo Idrettskrets
sin prioriteringsliste, og
jobber aktivt overfor Oslo
Kommune for å realisere
anlegget.
Vi har fått godkjent
oppsetting av et nytt
lagerskur for kajakker.

8

At klubben undersøker muligheten for et ekstra lokale øst i
Oslofjorden.

Arbeidet vil bli videreført

9

For å realisere forslagene i denne langtidsplanen trenger klubben
en stabil og god inntektsstrøm og god økonomistyring. Klubben
skal aktivt arbeide for å øke inntektsgrunnlaget gjennom
inntektskilder som omtalt i dette dokumentet.

Vi har i 2015 hatt møter
med Byråd Melby om
dette, og gjennomført
møte med Hav Eindom og
Sørenga Utvikling
Klubben har hatt en god
inntekt i 2015.

H

H

H

H

H

H

H

3

Det planlegges å oppføre
et nytt lagerskur for
kajakker vinter/vår 2016

Arbeidet vil bli prioritert
og videreført til 2016

29

H

10

At styret innen utgangen av 2017 utarbeider en klubbhåndbok for
drift av klubben.

U

10.1 Evaluluering av stillingen som klubbsekretær i 2015

Arbeidet er påbegynnt

Videreføres 2016

Styret har gjennomført en
evaluering

Avsluttet
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