OSLO KAJAKKLUBB

OKK vant K4-gull i NM for 10nde år på rad – en herlig rekord!
Her er gull og bronsegutta på K4 1000m og trener Tom Selvik
Foto: Jan Børge Usland
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1. Styre, tillitsvalgte og administrasjon 2020
Valgt av årsmøtet:
Styrets sammensetning
Sveinung Oftedal
Jan Børge Usland
Arne Hornnes
Mats Grov
Ingeborg Granheim
Eva Ljosland
Aasmund Berner
Marit Stange

leder
nestleder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Kontrollkomite
Gaute Solheim
Runar Eggen
Svein Sørlie Lund
Arve Josephson

leder
medlem
varamedlem
varamedlem

Revisor
Registrert revisor Lill Ann Monge
Valgkomite
Arve Due Lund
Harald Aas
Louise Leren Moen
Anett Brohmann

leder
medlem
medlem
varamedlem

Øvrige tillitsvalgte
Kristian Haaland
Paal Strømskroken
Reidar Kjelløkken
Siri Pernille Øverli
Per Liebeck
Thor Kristoffer Nielsen

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

Oppnevnt av styret:
Driftsgruppe:
Stein Hagen
Inge Motzfeldt
Svein Høyforsslett
Erlend Haraldsvik
Olaf Gunderson
Administrasjon:
Anine Lundh/Lars Hjemdal
Katarina Liptakova /Stein Hagen
Randi Nygård
Tom Selvik

materialforvalter
båthussjef
klubbvert
HMS-ansvarlig
oppmann badstue/sosiale aktiviteter

Daglig leder
Aktivitetskonsulent
Kurskoordinator
Hovedtrener
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2. Hovedpunkter
2020 var et svært aktivt og godt år for OKK med følgende hovedpunkter:
•

Vi har på en god måte gjennomført omfattende smitteverntiltak i tråd med
nasjonale og kommunale smittevernkrav.

•

Vi har en betydelig medlemsvekst med 246 flere betalende medlemmer enn i
2019.

•

I 2020 har det vært en betydelig aktivitetsøkning for barn og ungdom gjennom
prosjektet ""Aktivitetsløftet – sammen på vannet" som er støttet av
Astrupstiftelsen.

•

Vi har gode sportslige resultater i en amputert konkurransesesong pga korona: ,
Flattvann sprint/maraton: Vi har NM-gull i K4 for 10nde året på rad, og
individuelt NM gull på "short track" og dobbeltseier på NM maraton.
Surfski: NM-gull for både herrer og damer

•

Vi har omfattende breddeaktiviteter, spesielt i havpadlegruppen, og har fortsatt
høy kursaktivitet både innen våttkortstigen, rullekurs og SUP-kurs.

•

Koronasituasjonen medførte at flere planlagte konkurranser måtte avlyses
inkludert VM i maraton hvor vi var en av de fire klubbene (Asker, Bærum,
Strand og OKK) som skulle arrangere i samarbeid med NPF. Selskapet "VM
2020" ble derfor oppløst.

•

Vi har sørget for godt vedlikehold av bygg og anlegg.

•

Vi har tilsatt ny daglig leder og ny aktivitetskonsulent.

•

Vi har sørget for god kommunikasjon med medlemmene gjennom å gjøre
hjemmesiden informativ og aktuell.

•

Vi har sunn økonomi, og har fått god ekstern støtte til våre aktiviteter og
investeringer. Dette muliggjør videreutvikling av klubben. Inntektsskapende
arbeid, og god økonomistyring har vært viktig for styret.

•

Frivillighet: Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har gjort frivillig
innsats for klubben i 2020! Det er svært viktig for klubben.
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3. Møtevirksomhet
3.1 Styremøter
Styret har mellom årsmøtet 2020 og årsmøtet 2021 hatt 9 ordinære styremøter hvor 1 av
disse har vært avholdt i 2021. Pga. av smittevern har flere styremøter vært avholdt
digitalt. Styreprotokollene er lagt ut på klubbens hjemmeside.

De viktigste sakene som styret har drøftet gjennom året er:
•
•
•
•
•

Gjennomføring av smitteverntiltak i OKK.
Tilsetting av ny daglig leder og ny aktivitetskonsulent.
Gjennomføring av breddeaktiviteter for barn og ungdom.
Søknad om offentlige tilskudd og økonomisk støtte fra eksterne aktører.
Saker vedrørende klubbens bygg og anlegg.

3.2 Eksterne møter
OKKs møter med eksterne har vært rettet mot NPF, OIK, Astrupstiftelsen og Oslo
Kommune.

3.3 Maraton VM 2020
Jan Børge Usland satt i styret for maraton VM 2020. Da VM i maraton ble avlyst pga
koronasituasjonen, ble selskapet avviklet i 2020, og OKK har fått utbetalt innskutt
aksjekapital.

4. Medlemsopplysninger
4.1 Medlemstall
Klubben har de siste 10 årene hatt et høyt medlemstall (se under) på rundt 1700-1800
medlemmer. Etter noen år med nedgang har vi nå hatt en god medlemsøkning. Den
langsiktige trenden er at kvinneandelen, andel barn og unge har styrket seg.
31.12 2020 hadde klubben 1843 betalende medlemmer. Dette er 246 flere betalende
medlemmer enn per 31.12 2019. Se medlemsutvikling og fordeling på alder og kjønn i
tabellene på neste side.
Klubben har 5 æresmedlemmer. Disse er Finn Bredesen, Knut Holmann, Anne Wahl,
Olaf Gunderson, Erik Rønning.
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Medlemsutvikling fra 2004 til 2020:
År
Menn
2004
996 (67 %)
2005
991 (66%)
2006
1086 (65%)
2007
1166 (67%)
2008
1145 (66 %)
2009
1146 (64,5 %)
2010
1160 (64%)
2011
1196 (63%)
2012
1287 (61%)
2013
1107 (60%)
2014
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

2018

965 (58%)

695 (42%)

1660

2019

956 (60%)

641 (40%)

1597

2020

1080 (59%)

763 (41%)

1843

*) Trolig for høyt tall pga mangelfull strykning av medlemmer
Medlemsfordeling (alder
Alder
61 år +
51 - 60 år
41 - 50 år
26 - 40 år
20 - 25 år
Under 20 år
Totalt

og kjønn) i 2020:
Kvinner
Menn
119
277
235
280
202
207
131
185
25
31
59
108
763
1080

Totalt
396
515
409
316
56
167
1843

Totalt %
21,48
27,94
22,19
17,14
3,03
9,06
100,0

5. Økonomi
Klubben har en sunn økonomi og god økonomistyring. Vi har ved årets utgang en
regnskapsmessig egenkapital på 8,5 mill. kr. Klubben har fra 2014 fulgt
regnskapsloven. Det innebærer at 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 lave rentenivå har styret sørget for
akseptabel avkastning på klubbens egenkapital innenfor rammen av en trygg
forvaltning.
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Klubbens inntekter kommer hovedsakelig fra medlemsbaserte inntekter (kontingenter
etc), mens kursinntekter, sponsorinntekter og ulike typer offentlige tilskudd utgjør
hoveddelen av øvrige inntekter. Klubbens kostnader går hovedsakelig til vedlikehold av
klubbens bygg, anlegg og materiell, ordinær drift av klubben og klubbens
sportsaktiviteter. I tillegg brukes deler av klubbens midler til nødvendige investeringer
i nye anskaffelser og oppgradering av bygg og anlegg.
Styret har arbeidet aktivt for å få økonomiske støtte til klubbens drift, investeringer og
aktiviteter. For øvrig økonomisk informasjon vises det til klubbens årsregnskap og
budsjettregnskap.

6. Oppfølging av langtidsplanen 2019 – 2029
På klubbens årsmøte i 2019 ble "Langtidsplan for Oslo Kajakklubb perioden 2019-2029”
fastsatt. Denne planen som rulleres hvert andre år, er veiledende for styret i
planleggingen av OKKs virksomhet gjennom de årlige budsjettene med blant annet
avsetting av midler til større investeringer.
Styrets oppfølging av langtidsplanen er svært god hvor alle tiltakene vedrørende bygg
og anlegg for denne toårs-perioden er gjennomført. Vi har i perioden hatt en god
utvidelse av klubbaktiviteter, men vi har fortsatt en jobb å gjøre før vi er tilfreds med
oppfølging av de aktivitetsrettede tiltakene.
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7. Klubbens bygg, anlegg og materiell
7.1 Nybygg
7.1.1 Utbygging av sosial sone på brygga
Det ble i 2020 etablert utekjøkken med tak, vask, benkeplate i betong, gassgrill og
låsbare skap. Styret håper at flere av medlemmene vil benytte seg av dette tiltaket i
forbindelse med arrangementer og andre sosiale tiltak. Ikke minst kan man ta med seg
familien og spise grillmat her en varm og solfylt ettermiddag.

7.1.2 Etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen
Fredag 7. september 2018 overtok Oslo Kommune ved Bymiljøetaten ro- og padlebanen
fra entreprenøren. Dette er en merkedag for Oslo Kajakklubb som gjennom flere år har
arbeidet for bygging av ro- og padlebane i Bestumkilen. Prosjektet ble utsatt i flere
runder grunnet diverse klager fra båtopplagsforeningen, og fikk en kostnad på omtrent
30 mill. kr. Anlegget ble dyrere enn planlagt på grunn av kostnadene med å deponere
forurenset masse forårsaket av båtopplaget.
Landanlegget med måltårn krever omregulering for å bli oppført. OKK vil følge opp
dette overfor Oslo Kommune, og sørge for at prosjektet blir helt fullført.
I 2020 brukte OKK anlegget flittig, og hadde flere testløp med Norges beste padlere.

7.2 Vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
7.2.1 Sikring av bygg
Klubbens lokaler i hovedhuset er sikret med sensorer om natten med
innbruddsvarsling til alarmsentral. For brann er OKK sikret hele døgnet ved
vaktselselskapet NOKAS AS, som varsler brannvesenet. NOKAS inspiserer og stenger
anleggene våre om kvelden, og åpner Hovedhuset med sentral- nøkkel ca. kl. 0600 hver
morgen. Klubben har kodelås inn til hoved- trappa og inn på balkongen slik at
fremmede ikke har adgang.
7.2.2 Serviceavtaler og HMS-sjekk
OKK har diverse årlige service- avtaler på en del av klubbens tekniske anlegg, etc. som:
kloakkpumpestasjon, brannslukningsapparater, alarmanlegget ved NOKAS AS,
ventilasjonsanlegg, kajakktilhengeren, sjekk av takene våre, HC- heisen, og HMS- for
EL-anleggene.
7.2.3 Bygg og tekniske anlegg
Følgende mindre vedlikeholds- og bygg- tiltak har blitt vedtatt av styret og utført:
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-

Det har blitt satt opp infoskjerm ved inngangen.

-

Fasaden med skyvedører på hovedbygget er beiset

-

En del mindre bygg- og vedlikeholdsarbeider som: smøring av dørlåser/justere
dører/ reparert krakker/ benker/ skifte knuste speil/dratt til skruer på
plattingene/skifte lysstoffrør/montere nye spikerslag for hyllene i
treningshallene/ staket avløp/renset utvendige rister for løv, etc.

7.2.4 Dugnader
Det er blitt holdt to dugnader, vår og høst, på vårdugnaden satte vi en grense på 20
deltagere pga. covid-19, mens på høstdugnaden var det åpent for alle medlemmer. Som
nevnt før er de fleste av deltakerne nye medlemmer, bortsett fra den lille kjernen av
gamle medlemmer som fortsatt er glad i klubben sin og deltar og vil holde anlegget i
hevd. Dette er for lite deltagelse! Alle medlemmer som bruker anleggene våre nyter
godt av at noen stiller opp på dugnad. Så, still opp på neste dugnad, kjære medlem.

7.2.5 Tilsyn med eiendommen av frivillige medlemmer.
Fortsatt er det noen meget få frivillige medlemmer (ildsjeler) som passer på
eiendommen vår gjennom året. I år som før er disse:
•

Svein Høyforsslett som nærmest daglig passer på anleggene våre, skifter ut
pærer, etc. og har med innkjøp av mat til dugnader, etc.

•

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

7.3 Materiell
7.3.1 Klubbåter
En stor del av OKK's medlemmer har ikke egen kajakk. For å gi disse medlemmene et
godt tilbud, må klubben ha et stort antall kajakker av forskjellig type til utlån, samt årer
og vester.
Ved utgangen av 2020 hadde klubben følgende båtpark:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 stk turbåter/skjærgårdskajakker
68 stk havkajakker
11 stk racer K1
18 stk barnekajakker
2 stk barne K2
20 stk polokajakker
12 stk surfski
2 stk surfski plast
1stk surfski barn
2 stk K2 tur
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•
•
•
•
•
•
•
•

14 stk K2 racer
4 stk K4
2 stk surfski K2
2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede
1 stk hav K2
14 SUP brett med årer
1 stk katamaran følgebåt m/motor
1 stk Pioner følgebåt m/motor

7.3.1.1 Nye kajakker
Klubben har i 2020 anskaffet 4 stk barnekajakker, 2 stk barne k2, 2 stk
skjærgårdskajakker, 5 stk SUP brett, 2 stk havkajakker til barn, 1 stk surfski barn, 6 stk
surfski og 1 stk k2 surfski. I tillegg disponerer OKK ulike båter gjennom klubbavtalen
med Milslukern Sport. En del gamle og utdaterte båter har blitt gitt bort, solgt eller
skrotet.
7.3.1.2 Vedlikehold av klubbåter
Klubbåtene blir mye brukt, og slitasjen er stor. Det forekommer også en del uvettig
bruk av kajakkene, som fører til unødvendige skader og reparasjoner. Det er derfor
nødvendig med jevnlig vedlikehold. Lars Hjemdal og Joakim Haraldsvik har reparert
båter fortløpende, det har likevel til tider hopet seg opp med skadde kajakker. Arbeidet
har blitt gjort for timebetaling. Havpadlegruppa har gjennomført dugnader for å
reparere havkajakker. Deltakelsen har ikke vært fullt så stor som tidligere, men denne
frivillige innsatsen er av stor verdi for klubben. Takk!

7.3.2 Annet padleutstyr
Klubben har ca 130 årer og 96 vester til utlån. Vi har også 40 tørrdrakter som benyttes
til kurs i regi av OKK. Disse draktene kan også leies ut til medlemmene for deltakelse
på OKK arrangement. Olaf Gunderson har vært tørrdraktoppmann og sørget for
vedlikehold.

7.3.3 Treningsutstyr
Det er kjøpt inn noe nytt treningsutstyr til OKKs treningsrom blant annet en ny
benpress. Dette gir medlemmene et stadig bedre treningstilbud. Lars Hjemdal har
utført vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet.

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

7.4 Båtplasser
Private plasser (årlig båtplassavgift):
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Til disposisjon for medlemmene har klubben 749 båtplasser. Disse plassene er i 7
båthaller (A, B, C, D, E, F, G). G-hallen er forbeholdt aktive konkurransepadlere og
flattvanns klubbåter.
Klubbens plasser:
Til klubbåter (utlånskajakker) har klubben 128 inneplasser, 20 plasser kajakkbur
(2014), 20 plasser i nytt kajakkbur (2016), samt 14 uteplasser (på ytterveggen. I tillegg
har klubben 18 utelagringsplasser til flattvann i låsbart bur, 22 plasser til polokajakker,
10 plasser til SUP-brett (nye), og 2 plasser til flattvann lagbåt (K4/K2) i kasse. Klubben
har 40 plasser på to lagringsbrygger.
Styret har de siste 10 årene foretatt investeringer som har medført betydelig økning
(166 ekstra plasser) i båtlagringskapasiteten (se tabell nedenfor). Klubben har nå totalt
1023 båtplasser.
Tildeling av båtplasser til medlemmer:
Kajakkplasser ble i 2020 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.
Oversikt over båtplasser i OKK
Type båtplass
Private plasser

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
746

761

743

729

729

749

749

749

749 749

83

94

111

128

128

128

128

128

128 128

Klubbbåter (bur 2014)

0

0

0

20

20

20

20

20

20 20

Klubbbåter (bur 2016)

0

0

0

0

0

20

20

20

20 20

18

18

18 18

Klubbbåter (inne)

Klubbbåter flatt
(bur 2017)
Uteplasser (vegg)

20

20

20

20

20

20

14

14

14 14

Uteplasser (flattvann)

10

10

10

10

10

10

0

0

0 0

Båtkasse (K4 flatt)

4

4

4

4

4

4

4

4

2 2

Polo plasser

0

0

0

0

10

10

10

10

22 22

SUP-brett plasser

0

0

0

0

0

10

10

10

10 10

40

40 40

Lagerbrygger
Totalt

863

889

888

911

921

971

973 1013 1023 1023
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8. Aktiviteter
8.1 Distanseregistrering
Sluttdistanseprotokollen er nettbasert og sluttdistanse registreres online på OKK sin
hjemmeside. Det ble sendt ut fellesmail til medlemmene med info om registrering av
sluttdistanse via hjemmesiden. Fortsatt er det noen med båtplass som unnlater å føre
inn padlet distanse, med det resultat at de kan miste båtplassen. Styret vil i år, som i
fjor, bruke protokollen aktivt for å vurdere om medlemmer som ikke fører opp padlet
distanse, skal miste båtplassen.

8.2 Kurs i OKK
OKK har en egen kurskoordinator for å koordinere den økende kursaktiviteten til
klubben. Følgende kurs er avholdt i 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 introduksjonskurs OKK
8 Grunnkurs hav
2 Teknikkurs hav
2 workshops for havpadlere
1 Aktivitetslederkurs hav
2 Grunnkurs surfski
2 Trener1-kusr surfski
1 workshop surfski
8 Rullekurs/rulletreninger
2 Yogakurs
7 kurs for bedrifter

Denne oversikten viser at klubben har et sort og variert kurstilbud. Det er svært viktig
at klubben vedlikeholder sin pool med kompetanse til å holde kurs og lede turer.

8.3 Flattvann
8.3.1 Sprint/Bane
Oslo Kajakklubb er blant landets ledende klubber innen flatvann. Vi legger vekt på både
ha rekruttering og breddeaktiviteter samtidig som vi kanskje har landets sterkeste
toppidrettsmiljø blant klubbene på herresiden noe vi har hatt i flere år. I 2020 måtte
mange konkurranser avlyses pga. korona.
I 2020 ble det kun arrangert en World Cup pga Korona. Eivind Vold padlet K2 1000m
med Daniel Salbu fra Fana. Sett ut ifra formen til Eivind etter sommeren, padlet de
bedre enn forventet. De var noen få tiendeler fra finaleplass.
Olympiske leker i Tokyo er utsatt til 2021 og våre OKK utøvere får muligheten til å
prøve seg på den siste kvalifisering som foregår i mai 2021.
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8.3.1.1 Nasjonale resultater i 2020
Vi brøt er en historisk seiersrekke for OKK med K4 gull for 10nde året på rad i senior
herreklassen. Per Wessel, Amund Vold, Lars Hjemdal og Mathias Svoren sikret det 10
ende gullet på rad siden 2011 da de padlet inn til seier på k4 200. Det var godt å se at
Amund igjen sitter i en gullbåt og at han har kommet seg tilbake etter
kreftsykdommen. Amund har vært den største motoren de siste årene, men tokk en
rollen som «rytme stayer» i båten. Klubben sikret også gull på k4 1000 og k4 500 der
Eivind Vold steppet inn for Per C Wessel. Dette viser at vi har vært Norges beste
seniorlag siden det første gullet i 2011.
Medaljefangsten fra Lagbåt-NM ble som følger.
SH K4 200m
GULL,
SH k4 500m
GULL
SH k4 1000m
GULL
SH k2 5000m
GULL
SH k2 200m
SØLV
SH k2 1000m
SØLV
SH k4 1000m
BRONSE

Wessel, A. Vold Hjemdal, Svoren
Vold, Vold, Hjemdal, Svoren
E.Vold, A.Vold, Hjemdal , Svoren
Hjemdal, E.Vold
Hjemdal, A Vold
Hjemdal, E Vold
Wessel, Usland, Lothe, Grov

OKK gull og bronse på K4 500m
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Håkon Hafstad imponerte alle med en sterk bronse medalje i UM 16 års klassen. En
utrolig sterk prestasjon av den Unge OKK padleren. Han trener meget godt og
fremgangen er upåklagelig. Jens Ulrik og Joachim Seljelid viser stadig fremgang og
hevder seg også i toppen i B-finalene.

Bronse til Håkon Hafstad i K1 500m
i ungdomsmesterskapet

Tuva Langballe tok Sølv i Junior Dame
Maraton NM og bronse på Lørdag under
NM short track.

NM i Short Track Hamar og NM Maraton Setskog
På lørdag var det Short-track på Hamar under NM-Veka, og så var det full distanse på
søndag Setskog. Eivind Vold tok NM-gull begge dager. På søndag ble det sølv til Lars
Hjemdal. Tuva Langballe tok Sølv i Junior Dame Maraton NM og bronse på Lørdag
under NM short track. Tuva er en tøff OKK padler.
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Gull til Eivind og sølv til Lars under maraton NM i 2020
Verd å merke seg i år når det gjelder K-1 NM og medaljer er at Eivind Vold trakk det
det lengste strået i medaljekampen for OKK under K-1 NM på Årungen. Bronse på
1000m, sølv på 500 og 5000m i NM K-1 var ikke så verst. Tuva Langballe sikret Bronse
på K-1 5000m
Det ble dessverre et begrenset år med tanke på deltagelse i mesterskap. Det er også
verd å nevne de yngre som satser hardt i OKK som Jens Ulrik R Quale , Eirik UslandGade, Håkon Hafstad, Joachim Seljelid og Tuva Langballe. Det er også flere nye
rekrutter som vil få mulighet til å kjempe mer på vannet i 2021. Vi gleder oss allerede til
sesongen 2021.
Det er fantastisk å se Amund tilbake og han trener nå 90-95%. De siste resultatene i
januar 2021 viser at Amund vil ha mulighet til å kjempe i Norges toppen allerede den
kommende sesongen. Dette blir spennende.
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OKK er en inkluderende klubb for alle. Her ser vi Amund Vold overføre kunnskap og
idrettsglede til den yngre garde (Jonathan Bjørnstad) sommeren 2020 på Årungen

Klubbtrening for ungdom i OKK

8.3.1.4 Rekruttering, breddeaktivitet og integrering
Prosjektet "Aktivitetsløftet – Sammen på vannet" har medført at Oslo Kajakklubb har økt
aktivitetsnivået i betydelig i 2020. Prosjektet er støttet av Astrupstiftelsen, og styrker det gode
barne- og ungdomsmiljøet vi har i klubben.
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OKK jobber også for å skaffe andre støttespillere til prosjektet. Det er vanskelig å få noen som
binder seg til flerårig støtte, men vi tar sikte på andre støttespillere også i 2021 slik som Oslo
idrettskrets, Bydel Ullern og andre.
Målet er å gi flere barn og ungdom mulighet til å oppleve mestring og fellesskap gjennom ulike
padlegrener (Flattvann, HAV-kajakk, SURFKI, SUP-brett og kajakkpolo) samt sosialisere
gjennom spontan lek. Vi ønsker også at flere skal bli trygge ved og på vannet, føle mestring
gjennom økte padleferdigheter, bli glad i friluftsliv gjennom positive og gode naturopplevelser.
Padleforbundets visjon om «padleglede for alle» innebærer blant annet å inkludere barn og
ungdom fra lavinntektsfamilier og minoritetsgrupper i våre aktiviteter og fellesskap, samt barn
og ungdom med utfordringer i skole og sosiale sammenhenger.
Vi ønsker også å nå ut til de barn og ungdom som sliter med trivsel og tilhørighet i skole, idrett
og andre sosiale arenaer, uansett årsak og uavhengig av økonomisk, kulturell og sosial
bakgrunn.
Vi har stor tro på at padling og friluftsliv er en fin arena der ulikheter og annerledeshet utjevnes
fordi fokuset er mer på padling og turglede enn prestasjon. Det er likevel enkelt å differensiere
for ulike grupper med forskjellige ambisjoner og ferdigheter både på tur og i lekbetont
konkurranse. Vår klubb rommer begge muligheter for utvikling av ferdigheter i padlesporten
mens man bevarer en leken tilnærming.

Aktivitet 2020
Prosjektaktiviteten i 2020 har på tross av koronasituasjonen vært preget av mange positive
opplevelser for alle aldersgrupper i perioden mai-oktober.
Koronapandemien ble utfordrende for mange parter og ledet til avlysninger eller reduserte
idrettsarrangementer og aktiviteter og forsinket oppstart av padlesesongen på vårparten.
Aktivitetene i 2020 kan deles inn i 3 hovedaktiviteter:
•

Etablering av kontakt med målgruppen

•

Gjennomføring av aktiviteter i 2020

•

Planlegging av aktiviteter for 2021

Padling er hovedsakelig en sommeridrett, og det betyr at hovedtyngden av aktivitetene har
foregått utendørs i perioden mai-september, men vi har også aktiviteter i treningshallen i
klubben og i basseng høst og vinter. I 2020 varte padlesesongen til langt ut i oktober.
Etablere kontakt med målgruppen
•

Frem til mars-2020 hadde aktivitetskonsulenten Katarina Liptakova hovedansvaret for
prosjektaktiviteten. Hun nådde ut til flere skoler og fritidsklubber i ulike bydeler og
deltok på seminarer om inkludering.

•

Dette har Stein Hagen fulgt opp i sommer og høst og funnet flere samarbeidspartnere.
Han har deltatt på møter om inkludering og paraidrett i idrettskretsen og
padleforbundet.
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•

I 2019 og 2020 har noen aktivitetsledere HAV tatt etter- og videreutdanning i
tilrettelegging av padling for ulike grupper i regi av NPF (padling og psykisk helse, og
parapadling). Dette har ledet til nye kontakter som vil bidra i prosjektaktivitetene. Slik
kompetanseheving gir økte muligheter for å skape trygge rammer for sårbare grupper.

•

For å øke rekrutteringen fra målgruppen, har vi etablert kontakt med ulike bydeler i
Oslo kommune, skoler, Nav-kontorer, idrettslag og klubber mm., Dette har resultert i
rekruttering fra målgruppen. Her kan nevnes noen vi har hatt kontakt med i 2020:
o

Ullern Bydel, tilbud knyttet til ungdomsarbeidet i Bydel Ullern

o

NAV – introduksjonsprogrammet, Nav-veiledere

o

Norsk Folkehjelp, kurs i livredning og førstehjelp

o

Skoler i nærområdet: Den franske skolen i Oslo, Ullern skole, Voksentoppen
skole, Sollerudstranda skole.

o

Oslofjorden friluftsråd, besøk og møter om samarbeid i 2021

o

Oslo idrettskrets - møter om inkludering, paraidrett, utvikling av Unge ledere

o

Norges padleforbund

o

Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap, Redningsselskapet

o

Norges Idrettshøyskole (leie av svømmehall)

Gjennomføring av «Sammen på vannet» – prosjekter i 2020
•

Innkjøp av utstyr (barnekajakker, vester, årer, etc.)

•

Sommerleir 2020 i 7 uker

•

Aktivitetstilbud for skoler på dagtid/ettermiddager:

•

Padling og friluftsliv med Sollerudstranda ungdomsskole vår, sommer og høst

•

Padleopplæring og turpadling for elever fra den Franske skolen, høst 2020
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•

Voksentoppen skole – kajakkskole på dagtid – høst 2020

•

Aktivitetsdag og tverrfaglig skole med Ullern skole - høst 2020

•

Familiepadling med organiserte turer i perioden mai-september 2020

•

Lavterskel klubbmesterskap høsten 2020

•

Utvikling av parapadling og tilrettelegging - oppstart i 2020-2021

Beskrivelse av noen av aktivitetene i 2020:
Sommerleir 2020
•

Sommerleir i 2020 utgjorde 240 leirskoleuker fordelt på 7 uker (uke 26-33, fri uke 28)

•

I gjennomsnitt 34 barn per uke gjennom hele sommeren fra 22. juni til 14 august.

•

Det var 182 betalte uker og 58 gratisuker. Noen barn var flere enn 1 uke.

•

Sommerleiren ledet til at mange fortsatte i klubben etter sommerferien, også foreldre
og andre søsken som nå kan padle sammen.

Linker til mer informasjon om sommerleir 2020:
• https://www.okk.org/2019/06/okks-sommerleir-for-barn-og-unge2/
• https://www.okk.org/2020/07/vare-padlere-er-en-inspirasjon-for-barn-og-ungdom/
• Se Nyhetsbrev 11. juli 2020 om leirskolen og padlerne i OKK!
• Les om erfaringer med leirskolen i Akersposten her!
• SE PROGRAM HER FOR LEIRSKOLEN 2020

Sommerleir i OKK 2020
Padling og friluftsliv med Sollerudstranda skole
•

Sollerudstranda skole https://sollerudstranda.osloskolen.no/

•

8-10. klasse, grupper på opptil 8 ungdommer samt 2 pedagoger

•

Opplæring i padle-ferdigheter i Hav-kajakk og friluftsliv gjennom hyggelige padleturer.

•

Alle bestod Våttkort intro- og grunnkurs HAV-padling, inkludert trening i livredning.
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•

Stor variasjon i type utfordringer hos elevene (asperger, autismespekterforstyrrelser,
ADHD, utenforskap, historikk med mobbing mm.).

•

Etter introkurs og grunnkurs i HAV-padling fikk 4 elever sommerjobb på leirskolen i
Oslo kajakklubb, og alle 4 elevene utmerket seg med gode padleferdigheter og utførte
sine arbeidsoppgaver på utmerket måte.

Den franske skolen i Oslo
•

Vi har fortsatt samarbeidet med den Franske skolen som har klasser med mange elever
med flerkulturell bakgrunn.

•

I september og oktober har vi hatt besøk av to 8. klasser (20 per klasse)

•

Elevene har trent og lekt 2 timer hver mandag og onsdag (14-16) i høst i kajakkpolo,
flattvann og havkajakk og moret seg med SUP-brett og bading helt frem til 14. oktober!

•

Siste dag ble alle testet i padleferdighetene. Feiret avslutningen med pølser og saft.

•

Til våren har skolen allerede bestilt 3 dagsturer for lærere og elever.

•

Inntrykket er overveldende positivt med stor padleglede, mestringsopplevelse gjennom
nærhet til sjøen og friluftslivet. Noen elever deltok både i padling på dagtid og i
sommerleiren 2020, og noen har funnet veien til klubben i etterkant

•

Tusen takk til vårt nye medlem Luis Gran, friluftsliventusiast og parapadler, som
fungerte som trenerassistent og støtte i sommer og høst.

Voksentoppen skole – kajakkskole på dagtid
•

https://voksentoppen.osloskolen.no/

•

Pilotprosjekt i padleferdigheter med 6.-10. klasse, elever med sammensatte diagnoser
og læringsutfordringer.

•

Padleturer og friluftsliv i nærheten av klubben med mindre grupper der det er behov for
støtte/følgeperson.

•

Dette er helt i startgropen og vi ønsker å utvikle dette tilbudet.

•

Tilbakemeldingene fra elever og pedagoger og foreldre har vært veldig positive.

•

Skolen har gode faglige miljøer som tilrettelegger undervisning for elevene med mer
fysisk aktivitet enn i vanlig skole.

•

Aktivitetsdag for 24 pedagoger og miljøterapeuter, 14 personer tok Introkurs
Havpadling og fikk våttkort.

Aktivitetsdag og tverrfaglig skole med Ullern skole
Ullern videregående skole VG1 https://ullern.vgs.no/
Torsdag 15. okt. bidro mange frivillige til å skape en flott dag for 25 elever og 2 lærere fra Ullern
VG1 med variert innhold:
•

Padletrening i FLATTVANN, HAV, SURFSKI
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•

Tverrfaglig uteskole om geologi og bergarter, kajakkhistorie, sikkerhet på vannet,
padleteknikk mm.

Lenker
Artikkel om besøk fra Ullern skole på okk.org nettsider
Intervju med Øystein Jetne, lektor ved Ullern videregående skole
Nærfriluftsliv og «Padle-on-the-rock», intervju med Sverre Petlund, geolog og aktiv
padler i OKK
• Bilder fra pilotprosjektet «Paddle on the rock» geologiundervisning med Sverre Petlun
Se Bilder fra aktivitetsdagen og forberedelser med Geolog Sverre Petlund
•
•
•

Familiepadling
•

Familiepadling med organiserte turer i perioden mai-september. Stor suksess med
opptil 15 deltakere.

•

Gratis og åpent for alle, også ikke-medlemmer er velkommne.

•

Turene ble ledet av en sertifisert aktivitetsleder HAV og en assistent.

•

Turene var korte og på barnas premisser.

•

Dette ga både barn og foreldre gode opplevelser på sjøen i kajakk, lek og moro på
strendene i nærheten og kos med medbrakt niste.

•

Planen om organiserte overnattingsturer med kajakk og ble avlyst pga.
koronasituasjonen.

OKK klubbmesterskap for barn og unge
•

På OKK sitt Klubbmesterskap høsten 2020 ble det invitert til gratis deltakelse på
lavterskelstevne for barn og unge.

•

Dette var barn og unge med ulik bakgrunn og alt fra lite til mye padleerfaring.

•

Stor dugnadsånd fra foreldre og klubbmedlemmer og trenere som hjalp til med
organiseringen

•

Eliteutøvere fra klubben hjalp til og padlet sammen med barna.

•

Les mer her…

8.3.1.6 Trenerteamet
Klubbens resultater hadde aldri vært oppnådd uten kompetente trenere. OKK har et
utrolig bra trenerteam som har gjort en fantastisk innsats for klubben i 2020. Disse er:
•
•
•
•
•
•

Tom Slevik
Per Christian Wessel
Kristian Strand Lühr
Vegard Bull Jensen
Noor Ingrid Selvik
Thomas Lothe

(Hovedtrener)
(Senior/junior/ungdom/rekrutt)
(Senior/junior/ungdom/rekrutt)
(Rekrutt/ Kajakkskole)
(Rekrutt/Kajakkskole)
(Rekrutt/Kajakkskole)
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Kajakkskole, sommerleir, familieturer, skolebesøk:
FLATTVANN
• Tuva Stenersen
• Idunn Thorsdottir
• Håkon Hafstad
• Jens-Ulrik Ruus Qvale
• Marcus Wang
• Tuva Langballe
• Jens Christian

POLO
• Jon Anders Berthelsen
• Mikkel Blomnes
• Amund Halonen Dugstad
HAV
• Bastien Jalut
• Stein Hagen
• Susann Iren Hall
• Daniel Johansen
SUP/SURFSKI
• Bastien Jalut

8.3.2 Maraton (”Flåten”)
Treningsgruppen «Flåten» har hatt solid interesse for sine aktiviteter i 2020. Med
Koronarestriksjoner har konkurranseprogrammet i inn-og utland vært begrenset, så
aktivitetene i klubben har blitt satt ekstra pris på. Spesielt Tirdagsracet har vært viktig
som et mål for øvrig trening.
Flåtens medlemmer er preget av stor treningsiver. Fra mars er det nærmest daglige
uformelle fellesøkter i OKK's nærområde. Aktivitetsnivået opprettholdes helt til dagene
blir korte og isen legger seg i Bestumkilen, før jul. Fremgang måles på det ukentlige
klubbracet, Tirsdagsracet. Løpet er på 5000 meter. I 2020 ble det arrangert totalt 22
Tirsdagsrace, fra mai til oktober. De første racerne var Koronatilpasset for å begrense
smittefaren. Dette ble gjennomført ved alternativ løype og intervallstart. I slutten av mai
gikk vi imidlertid over til normal løype i Bestumkilen og fellesstart.
Klubbmesterskapet med «Jaktstarten» var 6. oktober. Jaktstarten har intervallstart og er
basert på at alle padlerne får starte i forhold til sin bestetid i sesongen. Den beste
padlerne starter sist. Den første padler over målstreken vinner klubbmesterskapet.
Vinneren av jaktstarten ble superveteranen Einar Kjerschow. Beste kvinne ble Eva
Langballe. Vinneren av totalcupen ble Eivind Andreas Sørlie i herreklassen og Eva
Bech i dameklassen. De to hadde henholdsvis 18 og 17 starter.
Gjennom året har 56 registrerte deltagere vært med på Tirsdagsracet. Padlere i alle
aldere og fra andre klubber har vært innom arrangementet, og det synes på
resultatlisten, som er lagt ut i vår Facebook-gruppe. Ekstra gledelig er det at kvinnene
har vært mer ivrige og flere har svært mange starter.
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OKKs padlere har også vært representert på andre arrangementer i løpet av 2020.
Sesongen ble dessverre preget av en del avlysninger, men OKK’ere deltok der det var
mulig. Prestasjonene var, som alltid, på topp nivå og vi tok mange pallplasser.
Resultatene fra Tirsdagsracene har blitt protokollført av Jørgen Skabo i Google Sheets.
Lenke ligger ute på Facebook. Der finner man også referater fra mange av racene.

8.4 Surfski

Generelt
Tross koronapandemi har surfskigrenen fortsatt hatt vekst i form av nye deltakere i
2020. Spesielt kvinneandelen har gjort et sprang, og vi ser nå solid deltakelse av
kvinner på treninger og i konkurranser. Tiden da man kun stilte herreklasse i NM ser
endelig ut til å være et tilbakelagt stadium. Surfskimiljøet i OKK er nok fremdeles
ledende for utvikling av sporten nasjonalt, men surfskimiljøene utenfor OKK, spesielt
på Sørlandet, begynner for alvor å gjøre seg gjeldende. Risør Kajakklubb gjennomførte
et uforglemmelig NM i særdeles røffe forhold. Bildet av tretten år gamle Rina Øvergaard
som deltok på løpet sammen med sin far illustrerer på mange måter retningen grenen har tatt i
2020. Vi ser at utøvere fra livredningsmiljøet i Oslo har fattet vesentlig interesse for
sporten. Det var i dette miljøet surfskipadlingen i sin tid oppstod. OKK sitt samarbeid
med slike foreninger har også tilført flere unge padlere til sporten, noe vi har slitt med
å rekruttere internt tidligere.
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Padling
2020 startet med innendørspadling og ukentlige intervalløkter for surfskigruppa. Det
milde været og vinterstormene i februar ga utmerkede surfski-forhold i indre Oslofjord,
og resulterte i flere medvindsturer med utgangspunkt fra OKK. Disse turene
arrangeres naturlig nok på kort varsel når værprognosene er lovende, og koordineres
via facebook. Også padlere fra Drøbak Kajakklubb deltok på flere av disse turene. Slik
padling stiller høye krav til padlernes ferdighetsnivå, bekledning og utrustning, og
gruppas evne til å planlegge og koordinere padlingen. Det legges stor vekt på
risikovurdering og håndtering i planleggings og gjennomføringsfasen. Flere av OKK
sine padlere har bygget robust erfaring i så måte.
På tross av covid-19, som traff oss i det den mer konvensjonelle padlesesongen startet,
har den rutinemessige padlingen for surfskigruppa foregått tilnærmet normalt i 2020,
og tilslutningen til grenen later til å fortsette å øke ufortrødent. I tillegg til mandager og
torsdager har den ukentlige surfskipadlingen i OKK i 2020 også foregått på onsdager.
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
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ressurspersoner i miljøet. Grunnet økende fokus I 2019 på mosjonstrening under disse
øktene i foregående år, ble det i 2020 opprettet en mer intensiv treningsøkt for surfski
på onsdager. Torsdag deltar mange av OKK sine surfskipadlere på det frittstående
surfskiracet SeaDog, som har hatt nok et år med økende deltakelse, spesielt når det
gjelder kvinnelig deltakelse.
Aktiviteter og arrangementer
Pandemisituasjonen har vanskeliggjort gjennomføring av arrangementer for
surfskigruppa i 2020. Likevel fikk vi gjennomført to dugnader hvor miljøet har bygget
krybber til surfskiene i båthallen for å forhindre at de såkalte venturi-kapslene under
skroget skades eller rives av når klubbens surfskis trekkes inn og ut av oppbevaring.

Klubbåter
Et historisk stort surfski-budsjett i OKK resulterte i innkjøp av fire nybegynnerbåter og
tre nye surski på intermediate-nivå. I tillegg gikk vi i 2020 til innkjøp av to surfski
designet for mindre padlere/ungdom. Som følge av mye slitasje og skader ble fire
klubbskis solgt og inntektene gikk direkte til finansiering av en ny toseters surfski (S2).
Klubben disponerer altså fremdeles 10 innstegs-surfskis, hvilket er tilstrekkelig for å
fylle et grunnkurs. I tillegg til de nevnte båtene har klubben også en K2 surfski fra
tidligere og én elitebåt.

25

Klubbens surfski er om noe enda mer populære enn tidligere, og utsettes fremdeles for
mye slitasje. Mange av surfskiene er dermed utilgjengelige i perioder de er til
reparasjon. Det har vært mye diskusjon rundt intro-kursene om håndtering og bruk av
klubbens surfski i 2020, spesielt hvilke formalkrav som skal stilles til de som holder
disse kursene og hvilken pris en slik kort innføring bør ha. Et alternativ for framtiden
kan være en skriftlig veileder som klistres på klubbens surfski, dører til
oppbevaringsbod og andre hensiktsmessige steder. Materialforlvaltning er en vesentlig
oppgave for surfskigruppa.
Kursvirksomhet
Det er gjennomført fire grunnkurs for surfski ved OKK i 2020. NPF har ennå ikke
utviklet et videregående kurs for surfski. Et slikt kurs var viktig i 2019 for at utøvere
skal kunne gjennomføre downwindpadling på en trygg måte, og det samme gjelder for
2020. Det er downwindpadling som er surfskigrenens essens så vi håper at 2021 vil
bringe oss et slikt etterlengtet kurs.

Konkurranser
Seadog Oslo, som er et uavhengig race som har vært arrangert på torsdager siden
2015, har stor deltakelse fra OKK sine surfskipadlere. I alt har det vært gjennomført 23
SeaDog i 2020. Her har vi hatt deltakere som spenner fra tre ganger olympisk mester Knut
Holmann til tretten år gamle Rina Øvergaard fra Nesodden Kajakk Klubb. Tilveksten av
kvinnelige padlere har fortsatt å øke på det uformelle racet i 2020. I 2020 har vi spesielt
notert oss deltakelse fra livredningsmiljøet, som jo faktisk er hvor surfskipadlingen i sin
tid oppstod.
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Vi hadde lenge håp om å få gjennomført et norgescupløp i samarbeid med Moss KK og
Moss vannsportfestival. Festivalen ble utsatt i to omganger før den ble avlyst, og
dermed falt grunnlaget for å gjennomføre et surfskiløp bort for OKK i 2020. Men Moss
Vannsportfestival planlegger gjennomføring i 2021, og muligheten for å få til et
tilsvarende opplegg i år er absolutt til stede. Fordelen med ordningen inkluderer at
festivalen stiller med sikkerhetsopplegget og selvsagt at løpet vil få mye
oppmerksomhet fra publikum som ellers ikke ville vært eksponert.
Under NM - Sildodden Surfski Challenge 2020 arrangert av Risør KK, tok OKK-padlere
gull i alle klasser. Vinnerne var Gleb Greben, Randi Nygaard og i K2 Gustav Bøhm
Askeland og Anders Wenneberg. Arrangementet ble et uforglemmelig løp i utfordrende
forhold som mange vil beskrive som tidenes hittil beste NM for surfski. Traseen
diskuteres nå brukt som første av tre race i en mulig nordisk surfski-cup.

Promotering
Stein Hagen har bidratt vesentlig til interessen for surfski gjennom demodagene i
sommer, med besøkende fra flere idrettsklubber. I tillegg har samarbeidet med
livreddermiljøene resultert til rekruttering av flere unge surfskipadlere. Her er det
uforløst potensiale som bør viderutvikles i 2021.

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

27

barn, ungdom og voksne. Det er også en konkurranseidrett hvor det arrangeres både
Norgescup, Norges Mesterskap, EM og VM.

Utvikling i kajakkpologruppen
I 2020 har vi hatt fokus på rekruttering med stor suksess. Resultatet er et nyt juniorlag
(U-15) samt et nyt damelag. Begge lag har trent intensivt hele sommeren med stor
forbedring. Begge de nye og de eksisterende junior og senior lag har trent hele
sommeren og høsten/ start vinteren. Alle fire lag var på treningstur med
Padleforbundet i høst i Larvik.
Vi har fått en fantastisk mulighet til å trene i nytt basseng på Norges Idrettshøyskole.
Det er virkelig en gamechanger – da vi før var tvunget til å trene i Berger – hvilket
betød to timers logistikk ekstra for hver trening. Nå har vi mulighet for å oppbevare
kajakkerne ved bassenget i en henger (pt låner vi Padleforbundets henger og kajakker
– men på sikt må der investeres i dette). Det betyr at junior og damelag stiller opp til
trening. Dessverre har bassengaktiviteten blitt begrenset av Covid-19 restriksjoner.
Aktivitet og konkurranser
I 2020 tilbød pologruppen faste treninger for alle deltakere to ganger i uke, pluss
søndagskamper. I tillegg har kajakkpoloutstyret vært tilgjengelig for alle som vil bruke
det. OKK skulle ha vært arrangør for NM i polo, men det blev som avlyst pga korona. Vi
håper på 2021.
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8.6 Havpadling
8.6.1 Generelt
Reiserestriksjoner under koronapandemien har ført til økt interesse for turer i nærmiljøet, også
med kajakk. Havpadling blir stadig mer populært. Nye padlere kommer hele tiden inn i
miljøet på brygga. Den kursvirksomheten som klubben driver, er viktig både for
rekrutteringen og for å heve kompetansen. Torsdagspadlingene for nybegynnere og
onsdagspadlingen for viderekommende bidrar til å bygge et aktivt miljø. Det samme
gjør de mange turene som havpadlegruppa arrangerer.

Torsdagspadling på Lysakerelva.
8.6.2 Aktivitetsledere og kursledere
OKK har en stabil stab med aktivitetsledere og kursledere som bidrar med kompetanse
og til miljøet i kubben. Stadig flere påtar seg å lede onsdags- og torsdagspadlinger fra brygga
For å opprettholde det høye aktivitetsnivået arbeider vi hele tiden med å rekruttere nye
aktivitetsledere og øke kompetansen. Dette gjør seg ikke selv. Det blir stadig viktigere
å tilby samlinger for aktivitetslederne for å vedlikeholde ferdighetene. Vi trener på
redning, navigasjon og turledelse for at turlederne skal mestre de utfordringene som
kan oppstå når de leder turer. Disse samlingene er også viktige for å styrke samholdet
i gruppa.
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Vårens aktivitetsledersamling måtte avlyses, men i høst var vi en helg i Portør. Der
trente vi på navigering, redning og ilandstigning. Vi har også gjennomført
redningsøvelser ved Bygdøy sjøbad.

Fra aktivitetsledernes redningsøvelser i Portør høsten 2020.
8.6.3 Møter og kommunikasjon i havpadlegruppen
Vi informerer om Havpadlegruppas aktiviteter på OKKs hjemmeside og på Facebook.
Facebooksiden, som også er åpen for ikke-OKKere, har nå 1655 medlemmer, en økning
på 180 siste året. I tillegg har aktivitetslederne en egen Facebookgruppe for å planlegge
og koordinere aktiviteter, og oppsummere erfaringer. Den har vært i flittig bruk, siden
vi ikke har kunnet avholde fysiske planleggingsmøter.
8.6.4 Turer, samlinger og arrangementer
Onsdags- og torsdagsturer er kjerneaktiviteten i havpadlegruppens virksomhet. Disse
gjennomføres ukentlig fra slutten av april til og med oktober, kun avbrutt av
ferieperioden i juli. I år kom vi senere i gang enn vanlig, og i lang tid kunne vi ikke låne ut
nødvendig utstyr. I høst var oppslutningen god. Vi satte pris på at daglig leder deltok på årets
siste onsdagspadling i oktober.
Reiserestriksjoner og stengte overnattingssteder har medført at vi har måttet avlyse mange
planlagte turer. Det gjaldt dessverre vårsamlingen på Hvasser og høstsamlingen vi skulle hatt
i Smøgen. På begge har vi til vanlig over femti deltakere.
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Vi klarte likevel å arrangere en tur fra fyr til fyr fra Lindesnes til Kristiansand i mai for
femten deltakere. Likeledes en mai-tur i Langesundfjorden og våt tur til Håøya i juni. Vi
gjennomførte to sommerturer av en ukes varighet med til sammen cirka 35 deltakere. En tur
foregikk i Øygarden utenfor Bergen og en i Nærøyfjorden i Sogn. I høst hadde vi lavterskeltur
med overnatting i telt på Borøya, og 20 padlere kombinerte en tur over Djup med fjelltur og
overnatting på Iungsdalshytta.

Havpadling til fjells.
I tillegg arrangeres det mer spontane turer i Oslofjorden som aktivitetsledere kunngjør
på Facebook. Medlemmene drar selvfølgelig også på private turer, ikke minst i
sommerferien.
8.6.5 Vintertrening
Vintertreningen, som til vanlig har bestått av ukentlig styrketrening i klubbens lokaler
samt rulletrening i svømmehall, kunne ikke gjennomføres f.o.m. mars 2020.
8.6.6 Utstyr
Den høye aktiviteten sliter på utstyret. Det er feil og mangler ved mange av kajakkene.
Vi har gjennomført en reparasjonsdugnad og leid inn reparatør på timebasis. Vi har nå
oversikt over hvilke kajakktyper som er mer eller mindre solide, og over hvilke
leverandører som er flinke til å skaffe oss utstyr og reservedeler.
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Det ble ikke kjøpt inn nye havkajakker i 2020.

8.7 Aktiviteter for funksjonshemmede
Klubben har flere medlemmer med funksjonshemming. Disse er integrert i klubbens
ordinære aktiviteter. Sommer og høst 2020 har flere parapadlere og et stort antall
revmatikere tatt kurs hos OKK og de trives i klubben. Flere aktivitetsledere i OKK har
deltatt på kurs i tilrettelegging av parapadling regi av NPF.
OKK har god dialog med CATO Senteret og Sunnaas Stiftelsen der vi ser et to-veis
samarbeid i årene fremover.
Det er stort behov for videre rekruttering og organisering av parapadling for både barn
og voksne. Derfor ble opprettet et arbeidsutvalg for å fremme parapadling i OKK som
rapporterer til daglig leder. Utvalget skal foreslå tiltak og aktiviteter mht. tilrettelegging
og parapadling og vil samarbeid med HAV-padlegruppa og de andre gruppene i
klubben.
Utvalget består av:
• Luis Franciso Gran, utøver og trener i flere paragrener, padleentusiast, OKK
• Christine Utne, trener i paraidrett og padleentusiast. Styremedlem i LARSLandsorganisasjonen for ryggmargsskadde.
• Jan Halvard Relbe-Moe, NRF, Frisklivsagent og padleentusiast som tilrettelegger
og samarbeider med OKK om kurs for revmatikere.
•

Planer for 2021
• Videreutvikle miljøet og tilbudet for parapadling og generell tilrettelegging for
grupper som trenger litt ekstra tid og ressurser for å bli trygge i kajakk på vannet.
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•

Arbeide for økt integrering og mangfold i klubben

•

Tilby kurs i NPF parapadling for aktivitetsledere og andre interesserte i OKK i
våren-2021.

•

Organisere en aktivitetsdag i tilrettelegging og parapadling i 2021.

•

o

Tett samarbeid med Oslo idrettskrets, Norges Padleforbund

o

CATO senteret stiller med idrettspedagoger og evt. utstyr/følgebåt.

o

Sunnaas Stiftelsen er også åpen for samarbeid, der OKK inviteres til å stille med
frivillige på Camp Spinal 2021 på en aktivitetsdag for parapadling i juni. Til gjengjeld
kan Sunnaas Stiftelsen bidra med idrettspedagoger og parautøvere under OKKs
arrangement i august 2021.

Vi håper å nå barn og unge parautøvere med dette tiltaket, i tillegg til voksne som
tør å prøve seg på vannet.

9. Arrangement
Da OKKs planlagte arrangement ble avlyst pga korona, så vises det til aktivitetene i
kapittell 8 i årsmeldingen.

10. HMS
10.1 HMS for klubbens aktiviteter
Klubben har etablert et system for HMS havpadling og flattvann. Dette er et levende
dokument som har som formål å gjøre padling i regi av Oslo Kajakklubb enda tryggere.
Grunnleggende redning og HMS er inkludert i eksisterende kursplan i OKK for
flatvann, havpadling og surfski, basert på NPFs våttkortstige.
Det er utarbeidet ett nytt rådgivende dokument for anskaffelse av kajakker og båter:
«Sikkerhetskrav og anbefalinger for kajakker og følgebåter». Formålet er bedre
egnethet til egenredning og redning av og med egne kajakker og båter. Dette vil
redusere behovet for assistanse eller redning fra andre. Det er ikke registrert hendelser
i klubbaktiviteter i 2020.

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

11. Kommunikasjon
Klubbens hjemmesider, e-post, SMS og Facebook-sider er nå den primære
kommunikasjonsformen i det interne og eksterne informasjonsarbeidet i Oslo
Kajakklubb. Det er mange som er inne på klubbens hjemmeside. Antall besøkende på
OKKs hjemmeside (www.okk.org) er fortsatt høyt.
Det er et mål i 2021 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.
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Sosiale medier. Det har vært en klar økning av folk som følger Oslo Kajakklubb på
Facebook (se tabell under). Det er imidlertid et mål at alle som følger en av OKKs
temaside, også følger OKKs offisielle side. På den måten vil man få en bedre oversikt
over hva som skjer i klubben.
Følgere i

Følgere i

2018

2019

Følgere i
2020

OKKs offisielle Facebookside

539

642

845

Havpadlerne Oslo Kajakklubb

1353

1473

1649

Flåten Oslo Kajakklubb

207

233

277

Bølgen Surfski – lek i en ski (Følges av mange
OKKere, men er ikke en OKK-side)

358

419

574

OKKs offisielle Instagram

237

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 imellom, og den
bidrar til å skape til å skape interesse eksternt for klubben.
Stor takk rettes til Bjørn Birkeland for teknisk utforming- og vedlikehold av nettsiden.

12. Administrasjon og drift
12.1 Administrasjon
Klubbben har ansatt Lars Hjemdal som ny daglig leder(fra 1. september), og Stein
Hagen som ny aktivitetskonsulent (fra medio juni). Styret er svært godt fornøyd med at
både Lars og Stein var 100 prosent operative fra dag 1, og viser stor motivasjon og evne
til å gjøre en svært god jobb for klubben.
Vi ønsker å takke Anine Lundh for fremragende innsats for klubben som daglig leder
gjennom 10 år. Vi ønsker også å takke Katarina Liptakova for svært godt arbeid i 2 år
som ativitetskonsulent.
Daglig Leder er ansvarlig for klubbens daglige drift, og har i tillegg lederansvar for
klubbens øvrige ansatte og engasjerte (aktivitetskonsulent, kurskoordinator, trenere og
instruktører, renhold og reparasjon). Det har vært fast kontortid mandag kl.12.00 til
19.00, og tirsdag, onsdag og torsdag kl.12.00-18.00.

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

Øke rekrutteringen
Med en robust klubbdrift på plass, ligger det nå til rette for økning av
medlemstallet. Vi har en viktig oppgave i å gi et godt tilbud til byens innbyggere.
En stabilt høy medlemsmasse vil bidra til et levende miljø og stabil økonomisk
drift. Klubben bør fortsette arbeidet med aktiv medlemsrekruttering.

•

Videreutvikling av aktivitetene slik at vi er landets ledende klubb
Mangfoldet av padleaktiviteter bør utvikles til å være komplett innen
padlesportens grener. Som landets ledende klubb bør vi ha alle grener, og sørge
for at medlemmer innen ulike ferdighetsnivåer har et tilbud. Det vil også være
krevende å utvikle internasjonale topp padlere.

•

Styrke integrering og miljøskapende arbeid
Klubbens rolle som sosial og miljøskapende arena er svært viktig. Vi må gjøre
vårt ytterste for at folk skal føle glede og tilhørighet ved å komme til klubben.
Oslo er i vekst og endring. Byen har et stort mangfold med innbyggere fra alle
verdensdeler. Oslo kajakklubb må i de kommende årene gjøre mer for at ulike
minoritetsgrupper integreres i klubben.

•

Sørge for høy standard for våre anlegg
Høy standard på 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. Vi må sørge
for ferdigstillelse av ro- pg padlebanen i Bestumkilen, og etablering av
permanent polobane.

•

Sørge for tilstedeværelse i Bestumkilen.
Oslo kajakklubb har hatt tilhold i Bestumkilen siden starten i 1931. Det er et
perfekt sted for padling i Oslo. For å beholde gode padlemuligheter og utvikling
av klubben, vil aktiv deltakelse i byens utvikling være viktig.

•

Profesjonalisering av klubbens drift og organisering av aktiviteter
Et stort fartøy er avhengig av et godt maskineri for sikker ferd mot målene.
Videre profesjonalisering av klubbens drift og organisering av aktiviteter er
avgjørende for at padlere på alle nivåer skal trives i klubben. Dette er i tråd med
Norges Padleforbunds arbeid for å bygge robuste klubber. Profesjonell drift
betyr også god økonomisk styring med god inntektsstrøm de kommende årene.

Klubben har en sunn økonomi som er en av årsakene til at vi har kunnet løse de mange
oppgavene vi har hatt i 2020. Et stabilt godt inntektsgrunnlag gir handlingsrom for
klubbens utvikling er svært viktig de kommende årene.
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14. Avslutning og oppsummering
Oslo Kajakklubb har et godt aktivitetsnivå innen alle gruppene i klubben. Det er
imidlertid fortsatt mulig å komme enda nærmere måloppnåelse innen både
rekruttering, breddeaktivitet og toppidrett. Det miljøskapende arbeidet er svært viktig
for å holde på medlemmene og redusere frafallet.
Styret konkluderer med at klubben har et godt vedlikeholdt anlegg, og vi er godt rustet
til å skape padleglede for alle i årene fremover.
for Styret
Oslo, 14. Februar 2021

Sveinung Oftedal
styrets leder

Trening for OKKs jentelag i polo
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