OSLO KAJAKKLUBB

OKK – Norgesmestre i Kajakkpolo 2017

ÅRSMELDING FRA STYRET
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1. Styre, tillitsvalgte og administrasjon 2017
Valgt av årsmøtet:
Styrets sammensetning
Sveinung Oftedal
Jan Børge Usland
Tor Kildal
Erik Rønning
Martha Winge
Eva Ljosland
Aasmund Berner
Kjetil Landmark

leder
nestleder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Kontrollkomite
Arve Josephson
Svein Sørlie Lund
Runar Eggen
Gaute Solheim

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 tillitsvalgte
Svein Magnus Haaland
Paal Strømskroken
Rafael Løvdal
Harald Aas
Attilio Dell'Arte
Thor Kristoffer Nielsen

oppmann sprint/bane
oppmann rekrutt
oppmann maraton
oppmann hav
oppmann kajakkpolo
oppmann surfski

Oppnevnt av styret:
Driftsgruppe:
Stein Hagen
Inge Motzfeldt
Elizabeth H. Glad
Svein Høyforsslett
Erlend Haraldsvik
Olaf Gunderson
Administrasjon:
Anine Lundh

materialforvalter
båthussjef
redaktør
klubbvert
HMS-ansvarlig
oppmann badstue/sosiale aktiviteter

Daglig leder
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2. Hovedpunkter
2017 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:
o Flattvann Sprint: OKKs Eivind Vold padlet inn til bronse på K1 5000 m i
EM. Med fem utøvere på seniorlandslaget i 2017 er OKK Norges sterkeste
elitelag.
o Maraton-masters: Våre masterspadlere holder et høyt nivå, og
dominerer i turracene i Norge.
o Surfski: Vi fikk Norgesmester i NM-surfski.
o Kajakkpolo: OKK fikk NM-gull.



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 NM i surfski, Norgescup Sprint, Oslo
Kajakksprint, Vårsamlingen for havpadlerne og Oslo Kajakkrace som de
viktigste.



Vi er en av de fire klubbene (Asker, Bærum, Strand og OKK) som skal
arrangere VM i maraton i 2020.



HMS. Det har vært gjennomført kurs i livredning rettet mot turledere,
instruktører og trenere, og det har vært holdt foredrag om hva man gjør ved
akutt helsesvikt.



Vi har fått til oppstart av bygging av ro- og padlebane i Bestumkilen i 2017 med
ferdigstillelse i 2018.



Vi har arbeidet aktivt opp mot Oslo Kommune, Oslo Idrettskrets og Norges
Padleforbund for at våre interesser skal bli ivaretatt.



Vi 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, og styrket egenkapitalen som muliggjør videreutvikling av
klubben. Inntektsskapende arbeid har vært viktig for styret.

3. Møtevirksomhet
Styremøter
Styret har mellom årsmøtet 2017 og årsmøtet 2018 hatt 11 ordinære styremøter hvor 2
av disse har vært avholdt i 2018. Styreprotokollene er lagt ut på klubbens hjemmeside.
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De viktigste sakene som styret har drøftet gjennom året er:





Oppfølging av langtidsplanen spesielt kommende byggeprosjekter.
Plansaker: Kyststi og områderegulering for Skøyen
Søknad om offentlige tilskudd og økonomisk støtte fra eksterne aktører
Gjennomføring av klubbens aktiviteter (kurs, stevner, etc.).

Øvrig møtevirksomhet
Det har i tillegg vært en rekke møter knyttet til eksterne aktører.
Av disse nevnes:
 Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse om støtte til OKK
 Oslo Idrettskrets (OIK) og Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Ullern
 Bymiljøetaten om Kyststi og om padlebanen

4. Medlemsopplysninger
4.1 Medlemstall
Klubben har de siste 10 årene hatt et høyt medlemstall (se under) på rundt 1700-1800
medlemmer.
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

2016

1032 (60%)

690 (40%)

1722

2017

1040 (60,25%)

685 (39,75%)

1726

*) Trolig for høyt tall pga mangelfull strykning av medlemmer
31.12 2017 hadde klubben 1726 betalende medlemmer. Dette er 4 flere betalende
medlemmer enn per 31.12 2016. I forhold til alder og kjønn fordeler medlemmene seg
som følger:
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Alder
60 år +
50 - 59 år
40 - 49 år
30 - 39 år
20 - 29 år
Under 20 år
Totalt

Kvinner
104
218
173
118
32
41
686

Menn
259
288
199
142
49
103
1040

Totalt
363
506
372
260
81
144
1726

Totalt %
21,03
29,32
21,55
15,06
4,70
8,34
100,0

Klubben har 5 æresmedlemmer. Disse er Finn Bredesen, Knut Holmann, Anne Wahl,
Olaf Gunderson og Erik Rønning.

5. Økonomi
Klubben har en sunn økonomi og god økonomistyring. Vi har ved årets utgang en
regnskapsmessig egenkapital på 7,389 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
rustet for uforutsette kostnader og bortfall av forventete 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 fra medlemsbaserte inntekter (kontingenter
etc), mens kursinntekter, sponsorinntekter og ulike typer offentlige tilskudd utgjør
hovedandelen 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 betydelig andel av klubbens inntekter til
investeringer.
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 2017 – 2027
På klubbens årsmøte i 2017 ble ”Langtidsplan for Oslo Kajakklubb perioden 2017-2027”
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. Styret er godt i gang med å følge opp planen,
og vil rapportere til årsmeldingen for 2018 gir en statusrapport over styrets oppfølging
av planen.
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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 06:00 hver
morgen. Klubben har kodelåser på dørene inn til hovedtrappen og inn på balkongen.

7.2 Nybygg
7.2.1 Nytt gulvbelegg i 2010- hallen. (Styrkerommet)
For å oppgradere treningsrommet til bedre å kunne tåle tunge vekter ble gulvet styrket
med harde bjerkefinerplater dekket med gummimatter.

7.2.2 Nytt kajakk- stativ for 18 stk. junior- og racerkajakker.
På grunn av dårlig fremkommelighet ved G-hallen, samt et økt behov for lagring av
kajakker, ble et kajakk- stativ for 18 stk. junior- og racerkajakker bygget. Stativet er
låsbart med tak over.

7.2.3 Prosjektering av lagringsbrygger for kajakker og utvidelse av
bryggeanlegg
Som en oppfølging av OKKs Langtidsplan har styret prosjektert og kostnadsberegnet to
lagringsbrygger for kajakker, ny HC-brygge og ny utstikkerbrygge med sikte på
gjennomføring i 2018. Alle anleggene er godkjent av Bymiljøetaten og vil få tilskudd av
spillemidler, inkludert15% ekstra spillemidler da de er anmeldt i 2017. Dette tilskuddet
gjelder bare hvis anmeldelsen er utført i 2017. I tillegg vil det bli gitt
momskompensasjon. Lagringsbryggene for kajakker har fått innvilget et tilskudd på
440.000 kr fra Sparebankstiftelsen.

7.2.4 Prosjektering av oppgradering av rehabilitering av eksist. dusjrom og
badstue
Som en oppfølging av OKKs Langtidsplan har styret prosjektert og kostnadsberegnet
rehabilitering av eksist. dusjrom og badstue med sikte på gjennomføring i 2018. Pr. 01.
mars 2018 har ovennevnte rom vært i drift i 20 år. Etter gjeldende regler vil da en
rehabilitering være berettiget spillemidler inklusiv ovennevnte 15% ekstra tilskudd.
Anlegget er godkjent av Bymiljøetaten og vil få spillemidler.

7.2.5 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen
OKK har gjennom flere arbeidet for bygging av ro- og padlebane i Bestumkilen. I
november 2017 ga endelig Plan- og bygningsetaten igangsettelsestillatelse, og
gravearbeidene innerst Bestumkilen ble igangsatt. Grunnen til forsinkelsen var at
båtopplagsforeningen plasserte båtene for nærme anleggsområdet, at de forsinket
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prosessen ved diverse klager, og at de arbeidet politisk gjennom opposisjonen. Klagene
førte ikke frem. Banen skal ferdigstilles i 2018. Dette er en stor seier for OKK.

Oslo Kommune har leid inn Rambøll til å prosjektere banen

7.3 Vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
Følgende arbeider og reparasjoner er utført foruten de årlige serviceavtalene vi har på
klubbens tekniske anlegg som: Kloakkpumpestasjonen, brannapparatene,
alarmanlegget, ventilasjonsanleggene, service på de tre kajakktilhengerne våre samt
kontroll- gjennomgang av alle takene våre med hensyn til skader, rense det for løv, etc.
7.3.1 Bygg og tekniske anlegg
 Generelle mindre bygg- vedlikeholdsarbeider som reparasjoner/ smøring av
låser, justere dører, reparere krakker/ benker, skifte ut knuste speil, dra til
skruer på plattingene, skiftet ut diverse EL- armaturer, mindre rep. på sanitæranlegget, etc.


Utført HMS på EL- anlegget med mindre reparasjoner i samtidig.



Diverse reparasjoner på treningsapparatene våre.



Bygd ny rampe opp til hovedinngangs- døra samt skiftet ut diverse platting- bord.



Skiftet ut flaggstang- toppen, inklusiv ny snor og nye vimpler.



Montert opp flere hyller i arkiv- rommet vårt.



Frisket opp merkingen av biloppstillingsplasser, kajakktilhengerne, etc.
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7.3.1 Utskiftning av dør- lemmer foran 2- og 4- kajakkene våre på brygga.
De gamle lemmene av treverk var tunge og noe uhåndterlige og låssystemet virket
dårlig. Styret vedtok av den grunn å skifte ut alle lemmene med nye, lettere
Aluminiums- lemmer samt forbedre låsmekanismene.

7.4 Dugnader
Det er holdt to dugnader, vår og høst, hver med ca. 50 deltagere, hvorav halvparten var
nye medlemmer. I tillegg ble det holdt en Male/ beise- dugnad hvor nesten hele
Verksteds- bua ble beiset og alle de røde krakkene ble malt. Tusen takk til de som
deltok.

Takk for dugnadsinnsatsen!

7.5 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:


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, mat
til dugnader, etc. samt reparerer armaturer/ skifter lyspærer, etc. og mye annet
også, slik at anleggene våre fungerer.



Morten Groven som har ansvaret for klubbens It- systemer for presentasjonsog lydanlegg.
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Helge Hafstad og Erik Olaus Løn som har hatt tilsyn med følgebåt (service,
opptak).

7.6 Materiell
7.6.1 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 2017 hadde klubben følgende båtpark:















78 stk turbåter/skjærgårdskajakker
55 stk havkajakker
9 stk racer K1
12 stk barnekajakker
14 stk polokajakker
7 stk surfski
2 stk K2 tur
13 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

7.6.1.1 Nye båter
Av disse har OKK i løpet av 2017 anskaffet 2 havkajakker, 8 Citius 60/55, 4 surfski, 4
SUP brett m/årer og 1 racer K2. I tillegg disponerer OKK 10 båter gjennom
klubbavtalen med Milslukern Sport. En del gamle og utdaterte båter har blitt gitt bort,
solgt eller skrotet.
7.6.1.2 Vedlikehold av klubbåter
Klubbåtene 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. Lars Hjemdal og Kristian Haaland har reparert
båter fortløpende, det har likevel til tider hopet seg opp med skadde båter. 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!

7.6.2 Annet padleutstyr
Klubben har ca 98 årer og 80 vester til utlån. Vi har også 40 tørrdrakter som benyttes til
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kurs. 20 av disse ble kjøpt inn i 2017. Disse draktene kan også leies ut til medlemmene
for deltakelse på OKK arrangement. Olaf Gunderson har vært tørrdraktoppmann og
sørget for vedlikehold.

7.7 Treningsutstyr
Det er kjøpt inn noe nytt treningsutstyr til OKKs treningsrom og vi låner tredemølle.
Dette gir medlemmene et stadig bedre treningstilbud. Lars Hjemdal har utført
vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet.

7.8 Kajakkhengere
Den årlige gjennomgangen om våren av hengerne (3. stk) ble gjennomført samt
reparasjonsarbeid på stativet til to av hengerne.

7.9 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, 10 plasser til polokajakker,
10 plasser til SUP-brett (nye), og 4 plasser til flattvann lagbåt (K4/K2) i kasse.
Økning av båtlagringskapasitet i 2017:
Styret har de siste åtte årene foretatt investeringer som har medført betydelig økning
(122 ekstra plasser) i båtlagringskapasiteten (se tabell nedenfor). Klubben har nå totalt
971 båtplasser.
Tildeling av båtplasser til medlemmer:
Kajakkplasser ble i 2017 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 2013 2014

Private plasser

2015

2016

2017

746

746

761

743

743

729

729

749

749

83

83

94

111

111

128

128

128

128

Klubbbåter (bur 2014)

0

0

0

0

0

20

20

20

20

Klubbbåter (bur 2016)

0

0

0

0

0

0

0

20

20

Klubbbåter (inne)

Klubbbåter flatt (bur 2017)
Uteplasser (vegg)

18
20

20

20

20

20

20

20

20

14

Uteplasser (flattvann)

0

10

10

10

10

10

10

10

0

Båtkasse (lagbåt flatt)

0

4

4

4

4

4

4

4

4

Polo plasser

0

0

0

0

0

0

10

10

10

SUP-brett plasser

0

0

0

0

0

0

0

10

10

849

863

889

888

888

911

921

971

973

Totalt

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. Det ble i
tillegg hengt opp info skriv i klubben. 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 2017 har OKK en egen kurskoordinator for å koordinere den økende kursaktiviteten
til klubben. OKK har gjennomført en rekke kurs innen våttkortstigen i 2017. 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:




11 Grunnkurs Hav
4 Teknikkurs Hav
1 Aktivitetslederkurs

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



3 Teknikkurs framdrift
32 Introduksjonskurs for nye medlemmer
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2 SUP kurs
1 Surfski kurs
3 Rullekurs med egne instruktører
7 Rulletreninger i basseng

Det har blitt avholdt bedriftskurs:
 14 Introkurs Hav

1 Teknikkurs Hav
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 stor vekt på
både ha god rekruttering og breddeaktivitet, og å ha landets beste elitesatsing.
I 2017 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

Norgesmestre K4 200m

OKK fortsetter
dominansen i senior
herrer.
Vi fikk
Norgesmestre både
på 200 m (Per
Christian Wessel)og
5000m (Eivind
Vold). I lagbåt NM
fortsetter OKK med
å hente gull, og vant
K4-gull (200 m) for
syvende år på rad.
I Norgescupen
hadde vi bred
deltakelse i den
individuelle cupen
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med 30 utøvere som deltok, men vi har et potensiale for langt større deltakelse. I tillegg
til våre seniorer var det svært mange av våre yngre utøvere som hevdet seg svært godt.
Eirik Usland-Gade fikk en flott andre plass på 500 m på NC2 i ungdomsklassen, og Rytis
Sakalauskas fikk mange andre og tredjeplasser i G14. Bragdene er presentert på
klubbens hjemmeside gjennom hele sesongen.

8.3.1.2 Internasjonale stevner
I 2017 fikk Norge sin første mesterskapsmedalje i senior sprint siden Eirik Verås Larsen sitt
OL-gull i 2012 – OKKs Eivind Vold padlet inn til bronse på K1 5000 m i EM. Med fem
utøvere på seniorlandslaget i 2017 er OKK Norges sterkeste elitelag.
De internasjonale resultatene i 2017 kan karakteriseres med:
 Flere sterke resultater av brødrene Amund og Eivind Vold I K2 hvor det spennende
oppgjøret i tetgruppa i maraton VM var et høydepunkt som til slutt endte med 6. plass,
 At Amund Vold har tatt steget opp som en internasjonal senior toppadler med 5. plass
i maraton VM i U23 klassen, og 6. plass på K1 1000m i U23 EM, og
 Bronsemedalje til Eivind Vold i EM
 Solid padling av Per Christian Wessel og Lars Hjemdal i den norske K4 både i EM og
VM.
OKKs hovedtrener oppsummerer de siste ti årene med sportslig satsing slik:
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Lars Hjemdal - OKK

8.3.1.4 Rekruttering, breddeaktivitet og integrering
Klubbens viktigste tiltak for rekruttering er Kajakkskolen. I 2017 gjennomførte 32 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 30 barn
 Deltakelsen på sommerleiren i uke 33 var 30 barn
OKK deltok med stand på "Verdens Kuleste Dag" på lørdag 2. september som
Sparebankstiftelsen arrangerer på Akershus festning. Det var strålende solskinn og
mange tusen barn var på arrangementet. Anine Lundh og Nevena Vlasic planla og
organiserte aktivitetene.

8.3.1.5 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 2017. Disse er:



Tom Slevik
Kristian Strand Lühr

(Hovedtrener)
(Senior/junior/ungdom/rekrutt)
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Vegard Bull Jensen
Kristian Haaland
Thomas Lothe
Jens Christian Landmark
Eivind Moer
Kristian Jørgensen

(Rekrutt)
(Kajakkskole)
(Kajakkskole)
(Kajakkskole)
(Sommerleir/rekrutt)
(Sommerleir)

8.3.2 Maraton (”Flåten”)
Maratongruppa (”Flåten”) har hatt et aktivt år med en lang sesong på vannet.
Fellestreningen/kurs/samlinger
Vinteren 2017 fikk en av våre ivrige padlere i gruppen hjertestans under et
idrettsarrangement, men han kom heldigvis fra det i god behold. I lys av dette ble det
holdt en samling på klubben. Her fikk vi besøk av Thomas Hoel-Jensen som er
sykepleier ved akuttmottaket på Ullevål. Han har også lang erfaring fra sjøforsvaret i
forhold til redning i vann. Han holdt et særdeles nyttig "foredrag" om hva man kan, og
bør gjøre, om noen i klubben får hjertestans eller annen akutt helsesvikt på vannet, og
hva man bør tenke på før man trener i kaldt vann. Det ble også et sterkt gjensyn med
den som fikk hjertestans som kunne fortelle litt om hendelsen. Gruppen tar sikkerhet
på alvor og vurderer å gjenta denne typen arrangement.
Vi har hatt en sommersamling og en høstsamling. Her arrangeres det en jaktstart
basert på hvordan man vanligvis padler og målet er å få alle inn ganske likt i mål.
Deltakerne spenner er fra barnegruppen, OKK Elite, surfskipadlere og "røkla". Etter
løpene er det samling i klubbhuset. Her er det særdeles god stemning og man blir
bedre kjent med andre fra "Flåten" og padlere fra andre grupper. Det var omlag 30-40
deltakere.
Tirsdagsrace har vært holdt hver tirsdag fra mai t.o.m. september med god deltakelse. I
2017 har det vært flere nye deltakere, og også noen flere damer har vært med, men
gruppen jobber kontinuerlig med å få med flere damer med på treningene.
Turløp/race
Det er mange ivrige mosjonister i gruppen. Noen er ekstra spreke som blant andre
Anders Winther Andersen som leverte en 4. plass i K1 50-54 og Gleb Greben 6. plass i
K1 40-44 i maraton EM sommeren 2017.
I Oslofjordcupen har vi også hatt deltakere i alle løp, men vi ønsker at flere deltar. Mats
Grov som vant Vestfjordløpet og Askerrunden.
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Gruppen arrangerte også Oslo Kajakkrace første helgen i september. Det var rundt 20
startende. Herrer og damer. Fra verdensmester til en fersking med 2 måneder i kajakk!
Flott vær og gode forhold gjorde det til en fantastisk dag for padling.
Johan Brekke fra Strand og Anders Winther Andersen holdt følge i et forrykende tempo
regjerende masterverdensmester verdig. Johan kom rett foran Anders i mål. Første
dame i mål ble Lise Gram Eriksen. Bettina Gram hadde et uheldig møte med et tau i
starten og mistet mye tid, men fikk opp farta og flyt, med pen padling og ble nummer
to.
I Blindleialøpet deltok mange fra OKK, både fra Flåten, surfskigruppa og OKKs
elitepadlere. Nok engang ble løpet en padlefest og mange padlere fra OKK bidro i
høyeste grad til det. Vi var mange som deltok og vi var i toppen i alle klasser. Vi har all
grunn til å være stolte som klubb.

8.4 Surfski
Generelt
Surfskipadling fortsetter å bre om seg i Norge og i OKK. Også i 2018 har vi sett mange
nye ansikter i et entusiastisk og morsomt miljø. Surfski-aktiviteten i OKK er fremdeles
ledende for utvikling av sporten nasjonalt, og i august 2017 arrangert OKK nok en gang
NM i surfskipadling, historiens tredje. Surfskigruppa har også jobbet med å gjøre
surfskiaktivitetene i OKK mer tilgjengelige for padlere fra andre grener, og for å øke
sikkerheten for denne type padling ved klubben.
Padling
Den ukentlige surfskipadlingen ved OKK har også i 2017 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 tillegg har det vært gjennomført flere
medvindsturer med utgangspunkt i 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.

Barry Levin besøkte OKK i 2017
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Klubb-båter
Klubben har i 2017 solgt sine gamle surfskis
og gått til anskaffelse av ytterligere fem stabile
surfskis for nybegynnere. Det vil si at klubben
nå har i alt syv surfski kajakker for
nybegynnere. Disse båtene er spesielt
stabile, men samtidig har de svært lav vekt.
Det innebærer at nybegynnere med
enkelthet nå kan oppleve surfing på en
sikker måte. Den nye båtparken bidrar til at
vi får med flere på kurs og fellespadlinger,
og at flere nybegynnere ved klubben våger
seg ut alene i surfskies. I tillegg til å
fungere som nybegynnerbåter er disse
surfskiene egnet som medvindbåter for mer
erfarne padlere under krevende
værforhold. I tillegg til disse har klubben en
K2 surfski og én elitebåt.

OKK-surfskis

Kursvirksomhet
Det er i løpet av 2017 etablert et grunnleggende sikkerhetskurs som krav for å benytte
klubbens surfskies. Kurset fungerer også som introduksjonskurs til surfskipadling, og
avholdes i utgangspunktet én gang månedlig, men også på anmodning. Det ble gjennomført
egne surfskitreninger for kvinnelige padlere ved OKK i regi av Anne Wahl og Einar
Kjerschow.
Som i 2016 arrangerte OKK også i 2017 introduksjonskurs i surfski under Fredrikstad
Kajakklubbs vårsamling på Storsand. Før NM gjennomførte Barry Lewin surfskiklinikker på
OKK, hvor han ga individualisert veiledning til flere av klubbens padlere.

Konkurranser
Seadog Oslo, som har vært arrangert på torsdager siden 2015, har stor deltakelse fra
OKK sine surfskipadlere, og har virkelig ekspandert i 2017 med over 20 deltakere på
enkelte gjennomføringer. Spesielt morsomt er det å se at flere av årets nybegynnere har
deltatt på det uformelle racet. Det har ikke vært gjennomført noe eget surfskirace ved
OKK i 2017, men klubben stod igjen ansvarlig for gjennomføringen av NM i surfski ved
Oven i Østfold. Nok en gang gikk Gleb Greben av med seieren. Og nok en gang kom
deltakere, og funksjonærer, fra utlandet for å delta (i hovedsak Sverige). Elitepadleren
Barry Lewin fra Sør Afrika som deltok også hvilket bidro til oppmerksomhet om
arrangementet i det internasjonale surfskimiljøet. Private aktører bidro med
sponsorpenger og premier. Med støtte fra surfskimiljøet i OKK arrangerte også
Tønsberg Kajakklubb et rent surfskirace med tilsvarende mange deltakere som NM.
Arrangementet var vellykket og klubben vurderer å ta over stafettpinnen fra OKK og
arrangere NM i 2018. Miljøet i OKK støtter tanken og vil bidra til at klubben får til
dette.
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Surfski-race ytterst i Tønsbergskjærgården september 2017

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
Gruppen har jobbet målbevisst for å promotere kajakkpolo. Dette sammen med
oppbygging av et fast tilbud for poloaktiviteten gjennom hele året, har medført en stor
økning i pologruppen.
Konkurransemiljøet har vokst fra 5 deltakere i 2014 til cirka 20 deltakere i 2017. Vi har
økt både antall seniorutøvere og U21 spillere. Dette gir grunnlag for å stille med to lag i
fremtidige konkurranser.
I tillegg har vi hatt 5-7 unge (13-16), både nybegynnere og erfarne, som har deltatt på
treninger, men ikke konkurranser så langt.
I desember deltok en delegasjon av pologruppen på pololedermøtet ved padleforbundet.
Vi er den eneste klubben i Norge som ikke sliter med rekrutering og utvikling, og vi
fikk støtte til å starte å jobbe for å etablere et U21 landslag.
Aktivitet og konkurranser
I 2017 tilbød OKK kajakkpolo som organisert aktivitet i klubben i tråd med den siste
vedtatt planen. Det har blitt organisert fast trening for senior, juniorutøvere,
kajakkpoloskole og samlinger for alle som vil prøve kajakkpolo. I tillegg har
kajakkpoloutstyr vært tilgjengelig for alle som vil bruke det.
Et tilbud for unge nybegynnere (13-16 år) har vært organisert to ganger i uken fra mai
til september. Seniorlaget deltok på i turneringer i Norge og Sverige.
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Det var en topp sesong for OKK som vant NM 2017 i august i Larvik. OKK vant også
Tromsøturnering i desember, og deltok på Svensk cup i Kungålv hvor vi fikk en fin
andre plass.
Arrangementer
I september hadde vi et lite show under arrangement «Båter i sjøen» med en bra
oppslutning fra publikum.
Utstyr
I 2017 har OKK kjøpt inn flere vester og spruttrekk. OKK har totalt 14 polokajakker, og
seks av disse er til konkurranse for laget. OKK har også en polobane som var plassert
ute på brygga fra mai til september, og er treningsstedet for kajakkpoloutøvere.

8.6 Havpadling
8.6.1 Generelt
2017 har vært et aktivt år for havpadlergruppa. Vi merker at havpadling har økende
interesse og at nye padlere hele tiden kommer inn i miljøet. 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 klubben arrangerer.
8.6.2 Aktivitetsledere og kursledere
OKK har i dag om lag 50 aktivitetsledere som bidrar til miljøet i kubben. Noen er svært
aktive, mens andre bidrar mer sporadisk. For å opprettholde det høye aktivitetsnivået
er det svært viktig å fornye gruppen med aktivitetsledere, og ikke minst oppfordre
yngre padlere til å ta aktivitetslederkurs. Klubben støtter derfor dette økonomisk under
forutsetning at de som går kurs er villige til å bidra aktivt i miljøet. Det ble i 2017 gitt
støtte til fire nye aktivitetsledere.
I 2017 har vi også vært opptatt av å vedlikeholde og øke kompetansen til eksisterende
aktivitetsledere. Vi har gjennomført VHF-kurs hvor 15 stykker tok eksamen. Klubben
arrangerte to kompetansesamlinger (vår og høst) hvor vi blant annet øvet redning
(sammen med redningsskøyta), trente på riktig bruk av VHF-kommunikasjon,
nattpadling, turledelse og en rekke andre ferdigheter. Det ble også arrangert en egen
fyr-til-fyr tur for aktivitetsledere fra Lillesand til Mandal for å sveise miljøet sammen.
Hver av disse arrangementene hadde 15 – 20 deltakere.
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
ca 1200 medlemmer, en økning på ca 200 siste året. Det viser at havpadling blir stadig
mer populært og at OKK er et attraktivt og viktig miljø. I tillegg har aktivitetslederne i
OKK en egen facebookgruppe for koordinering og utveksling av erfaringer hvor det
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kreves at man er aktivitetsleder og medlem av klubben.
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. Turer og padletreff har vært hatt god oppslutning (mange har hatt
venteliste). De viktigste turarrangementene til OKK i 2017 har vært:
 Vårsamling på Hvasser er vårens høydepunkt med ca 60 deltakere
 Helgetur til Håøya
 Sommertur til Hamarøy/Steigen
 Høsttur til Lyngør fyr
 2 organiserte lavterskel overnattingsturer
 Tur til Lurø i Veneren
 Avslutningsturen gikk til Heestrand
 Det har også vært avholdt flere dugnader for å vedlikeholde kajakker

8.6.5 Vintertrening
Vintertreningen har bestått av ukentlig styrketrening i klubbens lokaler og
rulletreninger i innendørs svømmebasseng på Domus Athletica. Deltagelsen ved begge
aktivitetene har vært bra og med stort engasjement.

8.5 Aktiviteter for funksjonshemmede
Klubben har flere medlemmer med funksjonshemming. Disse er integrert i klubbens
ordinære aktiviteter.

9. Arrangement
OKK har i 2017 stått for flere store arrangement:



Mai:
o Vårsamling (Hav)
Juni:
o Norges Cup 2 (NC2) i
flattvann på Årungen.
o Oslo Kajakk Sprint




August:
o NM i Surfski.
September
o Oslo Kajakkrace
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Morten Groven og Jørgen Skabo – Tidtaking under Norgescup 2
I tillegg har vi innen havpadling arrangert flere turer og samlinger (se kap. 8.6.4). Vi
har hatt stand på "Båter i Sjøen", og "Verdens kuleste dag".
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 som har
gjort en fantastisk jobb i gjennomføringen av Norgescup-stevnet.

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.
Det har vært gjennomført kurs i livredning rettet mot turledere, instruktører og trenere.
Kurset ble utviklet i samarbeid med Norges Livredningsselskap og NPF.
Grunnleggende redning og HMS er inkludert i eksisterende kursplan i OKK, basert på
NPFs våttkortstige.
Klubben har ikke registrert alvorlige hendelser i 2017.

10.2 Arbeidsmiljø og forurensning til ytre miljø
Klubbens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø.
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11. Kommunikasjon
Elizabeth H. Glad har vært webredaktør i 2017.
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
OKK fortsetter å øke, og i 2017 ble det registrert 60.577 økter av disse var 21.685 unike
besøkende. Det er et mål i 2017 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. OKK har en Facebook-side med 384 medlemmer. Flere av
aktivitetsgruppene i klubben har opprettet egne Facebook-sider (FB). Her foregår mye
intern kommunikasjon og informasjon som er aktuell for den enkelte gruppe.
Eksempelvis opprettet Havpadlergruppen en egen FB-side våren 2011 ”Havpadlerne
Oslo Kajakklubb”. FB-siden har 1222 medlemmer, og har bidratt til at det er enkelt for
medlemmene å kommunisere internt i gruppen, samt å kommunisere med andre
klubber. 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.
Flåten benytter seg også av en egen FB-side og har 175 medlemmer (”Flåten Oslo
Kajakklubb”). ”Bølgen Surfski – lek i en ski” er den nyeste Facebook-siden og innehar
allerede 294 medlemmer. 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 (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.
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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”.
Fondets saldo var den 1. januar 2017 i alt kr 33 792,17. Da fondet ikke lenger var stort
nok til å forsvare opprettholdelse som særskilt kapitalpost besluttet Styret å avvikle
fondet, og at den resterende del av fondet overføres til klubbens egenkapital og
anvendes på tilsvarende måte som klubbens øvrige egenkapital. Fondet avvikles som
særskilt kapitalpost, og de tilhørende statutter slettes. Styret vil på ulike måter fortsatt
hedre Ragnar Mørks innsats for klubben.

14. 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:


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.



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 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.
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Sørge for fortsatt investering 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 2017. Å styrke inntektsgrunnlaget for å gi handlingsrom for
klubbens utvikling er svært viktig de kommende årene.

15. 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 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 i 2018 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 2018

Sveinung Oftedal
styrets leder
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