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1. Styre, tillitsvalgte og administrasjon 2021  

Valgt av årsmøtet: 

Styret 

Sveinung Oftedal leder 

          Jan Børge Usland nestleder  

Arne Hornnes kasserer 

Mats Grov styremedlem 

Monica Dost Weisz styremedlem 

Eva Ljosland styremedlem 

Aasmund Berner varamedlem  

Eva Langballe varamedlem 

 

Kontrollkomite 

Gaute Solheim leder 

Odd Martin Osnes medlem 

Svein Sørlie Lund varamedlem 

Arve Josephson varamedlem 

 

Revisor 

Registrert revisor Lill Ann Monge 

 

Valgkomite 

Arve Due Lund leder 

Harald Aas medlem 

Louise Leren Moen medlem 

Anett Brohmann varamedlem 

 

Øvrige tillitsvalgte 

Kristian Haaland oppmann sprint/bane 

Paal Strømskroken oppmann rekrutt 

Reidar Kjelløkken oppmann maraton 

Siri Pernille Øverli oppmann hav  

Per Liebeck oppmann kajakkpolo 

Pim Laken oppmann surfski 

Bastien Jalut oppmann SUP 

 

Oppnevnt av styret:  

Driftsgruppe: 

Stein Hagen materialforvalter 

Inge Motzfeldt/Eva Langballe båthussjef  

Svein Høyforsslett klubbvert 

Helge Hafstad  HMS-ansvarlig 

Olaf Gunderson oppmann badstue/sosiale aktiviteter 

 

Administrasjon: 

Lars Hjemdal Daglig leder 

Stein Hagen    Aktivitetskonsulent 

Randi Nygård    Kurskoordinator 

Tom Selvik    Hovedtrener  
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2. Hovedpunkter  

2021 var et svært aktivt og godt år for OKK med følgende hovedpunkter: 

 

• Vi har hatt en svært god medlemsøkning. Hele 400 nye medlemmer sørget for at 

vi ved årets utgang var 2243 medlemmer. Det er rekord i klubbens 90-årige 

historie. 

 

• Vi har klart å organisere medlemsveksten og et høyt aktivitetsnivå med 

omfattende smitteverntiltak mot Covid-19 på plass. 

 

• I 2021 har det vært en betydelig aktivitetsøkning for barn og ungdom gjennom 

prosjektet ""Aktivitetsløftet – sammen på vannet" som er støttet av 

Astrupstiftelsen. De gode resultatene fra prosjektet har gjort at Astrupstiftelsen 

har besluttet å støtte prosjektet for en ny 4-års periode. Takk! 

 

• Vi har gode sportslige resultater i en amputert konkurransesesong pga korona:   

Vi har NM-gull i K4 for 11te året på rad, og Eivind Vold vant Kongepokalen. 

Gratulerer! Amund Vold tok individuelt NM gull på "short track". OKK er 

fortsatt landets beste i kajakkpolo og i surfski. 

 

• Gjennom å ha opprettet en egen aktivitetsgruppe for SUP, har aktiviteten i denne 

padlegrenen skutt fart i OKK, og gjør oss til en mer komplett klubb. 

 

• Vi har hatt betydelig økt aktivitet innen parapadling med både kurs, turer, 

samlinger og egenaktivitet.  

 

• Øvrig breddeaktivitet, spesielt i havpadlegruppen, er fortsatt høy. Det har vært 

arrangert to ukelange sommerturer, et titalls svært varierte helgeturer og 

opplæringssamling for aktivitetsledere. Kursaktiviteten både innen 

våttkortstigen og andre kurs er god. 

 

• Kjøkkenet ble i 2021 rehabilitert og utvidet. Klubben har nå fått et topp moderne 

kjøkken med sosial sone til bruk for alle medlemmene. Det er også kjøpt inn et  

langbord og benk. Vi har sørget for godt vedlikehold av OKKs bygg og anlegg. 

 

• Vi har sørget for god kommunikasjon med medlemmene gjennom å gjøre 

hjemmesiden informativ og aktuell og i tillegg brukt sosiale medier. 

 

• 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 2021! Det er svært viktig for klubben.  
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3. Møtevirksomhet 

 

3.1 Styremøter 

 

Styret har mellom årsmøtet 2021 og årsmøtet 2022 hatt [11] ordinære styremøter hvor 

[2] av disse har vært avholdt i 2022. 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. 

• Gjennomføring av breddeaktiviteter for barn og ungdom. 

• Søknad om offentlige tilskudd og økonomisk støtte fra eksterne aktører. 

• Revidering av klubbens økonomistyringsprinsipper 

• Saker vedrørende klubbens bygg og anlegg. 

 

3.2 Eksterne møter 

 

OKKs møter med eksterne har vært rettet mot NPF, OIK, Astrupstiftelsen, Oslo 

Kommune og ulike samarbeidspartnere for gjennomføring av klubbens aktiviteter. 

 

4. Medlemsopplysninger  

4.1 Medlemstall  

Klubben har opplevd stor medlemsvekst under koronapandemien, og har nå flere 

medlemmer enn noen gang. Den langsiktige trenden er at kvinneandelen, andel barn 

og unge har styrket seg. 

 

Pr. 31. desember 2021 hadde klubben 2243 medlemmer. Dette er 400 flere medlemmer 

enn per 31. desember 2020.  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 2021: 

År Menn Kvinner Totalt 

2004 996 (67 %) 496 (33 %) 1492 

2005 991 (66%) 511 (34%) 1502 

2006 1086 (65%) 574 (35%) 1660 

2007 1166 (67%) 574 (33%)  1740 

2008 1145 (66 %) 577 (34 %) 1722 

2009 1146 (64,5 %) 631 (35,5 %) 1777 

2010 1160 (64%) 660 (36%) 1820 

2011 1196 (63%) 693 (37%) 1889 

2012 1287 (61%) 822 (39%) 2109*) 

2013 1107 (60%) 729 (40%) 1836 

2014 1082 (60%) 733 (40%) 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 

2021 1218 (54%) 1025 (46%) 2243 

*) Trolig for høyt tall pga mangelfull strykning av medlemmer  

Medlemsfordeling (alder og kjønn) i 2021: 

Alder Kvinner Menn Totalt Totalt % 

61 år + 155 293 448 19,97 

51 - 60 år 315 303 618 27,55 

41 - 50 år 266 241 507 22,60 

26 - 40 år 187 221 408 18,19 

20 - 25 år 25 30 55 2,45 

Under 20 år 77 130 207 9,23 

Totalt 1025 1218 2243 100,0 

 

5. Økonomi 

Oslo Kajakklubb har en sunn og sterk økonomi. Det legges vekt på god økonomisk 

styring og kontroll. Regnskapsmessig resultat i 2021 var 1.9 mill kr, blant annet som 

følge av sterk medlemsvekst. Ved årets utgang var den regnskapsmessig egenkapitalen 

på 10.4 mill kr, som inkluderer bokført verdi av investeringer gjort i bygg og anlegg. 

 

En solid egenkapital og god likviditetsmessig stilling gjør at klubben er godt rustet for 

eventuelle uforutsette kostnader eller bortfall av forventete inntekter, og investeringer 
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og satsinger i henhold til klubbens langtidsplan. Et svært lavt rentenivå i perioden har 

innenfor rammen av en trygg forvaltning, gitt en moderat avkastning på klubbens 

overskuddslikviditet. 

 

Klubbens inntekter kommer hovedsakelig fra medlemsbaserte inntekter (kontingenter 

etc), mens kursinntekter, sponsorinntekter og ulike typer offentlige tilskudd utgjør 

hoveddelen av øvrige inntekter. Styret har arbeidet aktivt for å få økonomiske støtte til 

klubbens drift, investeringer og aktiviteter. 

 

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. 

 

For øvrig økonomisk informasjon vises det til klubbens årsregnskap og 

budsjettregnskap. 

 

6. Oppfølging av langtidsplanen 2021 – 2030 

 

På klubbens årsmøte i 2021 ble "Langtidsplan for Oslo Kajakklubb perioden 2021-2030” 

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 så langt i perioden svært god. Enkelte av 

tiltakene er alt oppfylt, men vi har fortsatt en jobb å gjøre før vi er i mål. Vi tar sikte på å 

gi en mer detaljert rapportering i neste års årsmelding.  
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7. Klubbens bygg, anlegg og materiell  

7.1 Rehabilitering av kjøkken 

Kjøkkenet ble i 2021 rehabilitert og utvidet. Klubben har nå fått et topp moderne 

kjøkken med sosial sone til bruk for alle medlemmene. Det er også kjøpt inn et  

langbord og benk. 

 

Da styret har sørget for betydelig økonomisk støtte til prosjektet har den er den totale 

kostnaden for klubben lav. 

 

Rehabilitering av kjøkken 

Utgifter:   

1. Arbeid, materiell og utstyr 503.581 kr 

2. Bord og benk 48.435 kr 

Sum utgifter 552.016 kr 

  

Inntekter:   

1. Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 200.000 kr 

2. Spillemidler 166.000 kr 

3. Momskomensasjon (bygg) 87.000 kr 

Sum inntekter 453.000 kr 

  

Totalkostnad for OKK 99.016 kr 

 

7.2 Vedlikehold av bygg og tekniske anlegg 

 

Følgende mindre vedlikeholds- og bygg- tiltak har blitt vedtatt av styret og utført: 

- Klubben har byttet ut ventilasjonsanlegget som var underdimensjonert i 

padlemaskinrommet. 

- Det har blitt montert rullestolrampe på bryggen, og ny rullestolheis opp til 

treningsrom og garderobe. 

- 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. 

 

7.3 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 
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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 hovedtrappa og inn på balkongen slik at fremmede 

ikke har adgang. 

 

7.4 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, og HMS- for EL-anleggene. 

 

7.5 Dugnader 

Dugnaden våren 2021 ble ikke gjennomført pga. covid-19. Høstdugnaden ble 

gjennomført i midten av november med fokus på innvendig rengjøring med grei 

deltagelse av både nye og gamle medlemmer. 

 

7.6 Tilsyn med eiendommen av frivillige medlemmer. 

Fortsatt er det noen meget få frivillige medlemmer (ildsjeler) som passer på 

eiendommen vår gjennom året. Spesiell takk til Svein Høyforsslett som nærmest 

daglig passer på anleggene våre, skifter ut pærer, etc. og har med innkjøp av mat til 

dugnader, etc.  

7.7 Materiell  

7.7.1 Oversikt over 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 2021 hadde klubben følgende båtpark:  

 

• 72 stk turbåter/skjærgårdskajakker 

• 73 stk havkajakker 

• 7 stk racer K1 

• 16 stk barnekajakker 

• 2 stk barne K2 

• 20 stk polokajakker 

• 12 stk surfski 

• 4 stk surfski plast 

• 1stk surfski barn  

• 2 stk K2 tur 

• 14 stk K2 racer 

• 4 stk K4 

• 2 stk surfski K2 

• 2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede 
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• 1 stk hav K2  

• 21 SUP brett med årer 

• 2 stk katamaran følgebåt m/motor 

• 1 stk Pioner følgebåt m/motor 

 

7.7.2 Nye kajakker 

Klubben har i 2021 anskaffet 35 stk nye havkajakker, 5 stk nye sjærgårdskajakker, 10 

stk SUP brett, 2 stk nye 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. 

 

7.7.3 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 har reparert båter fortløpende, og 

Martin Haraldsvik hadde sommerjobb som reparatør. Arbeidet har blitt gjort for 

timebetaling. Havpadlegruppa har gjennomført en dugnad for å reparere havkajakker. 

Deltakelsen har ikke vært fullt så stor som tidligere, men denne frivillige innsatsen er 

av stor verdi for klubben. Takk! 

7.7.4 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. Stein Hagen har stått for vedlikeholdet av disse.  

7.7.5 Treningsutstyr 

Det er kjøpt inn noe nytt treningsutstyr til OKKs treningsrom blant annet tre nye 

padlemaskiner. Dette gir medlemmene et stadig bedre treningstilbud. Lars Hjemdal 

har utført vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet. 

7.7.6 Kajakkhengere 

Den årlige gjennomgangen om våren av 

hengerne (3. stk) ble gjennomført. 

 

7.8 Båtplasser  

Medlemsplasser med båtplassavgift: 

 

I 2021 var det 727 disponible båtplasser til leie 

for medlemmer av klubben. Båtplasser i 

hallene B til F er tilknyttet et ordinært 

distansekrav og A-hallen et særskilt 

distansekrav. G-hallen er forbehold aktive 

konkurransepadlere. 
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Det ble tildelt eller tilbudt plass til omtrent sytti medlemmer. Ved utgangen av året er 

det rundt seksti på venteliste for havkajakk og tjue for lettere kajakk. 

 

Det er flest søknader om plass til havkajakkk med ventetider på opptil et år. For plasser 

til skjærgårds- og turkajakk, racer eller surfski har det vært bedre kapasitet og kortere 

ventetid. Endringer i antall oppsigelser og/eller utmeldinger påvirker naturlig nok 

ventetiden, men også merarbeid med eierløse og feilplasserte kajakker. 

 

Inge Motzfelt takket av som båthussjef i august og overleverte stafettpinnen til Eva 

Langballe fra september 2021. Hun forteller at høsten har gått med til å sette seg inn i 

oppgavene og gjennomgå tidligere arbeid, tildelinger og notater. Ny e-postadresse 

(baathussjef@okk.org) er tilknyttet klubben og nye rutiner er etablert. Eva har nå fått 

oversikt over utleide plasser og ledig kapasitet, og vil benytte anledningen til å takke 

tidligere og nåværende leietakere for tålmodigheten i innkjøringsperioden." 

 

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. 

Oversikt over båtplasser i OKK 

Type båtplass 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Private plasser 761 743 729 729 749 749 749 749 749 727 

Klubbbåter (inne) 94 111 128 128 128 128 128 128 128 139 

Klubbbåter (bur 2014) 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 

Klubbbåter (bur 2016) 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 

Klubbbåter flatt 

(bur 2017) 

     18 18 18 18 18 

Uteplasser (vegg) 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 

Uteplasser (flattvann) 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 

Båtkasse (K4 flatt) 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Polo plasser  0 0 0 10 10 10 10 22 22 22 

SUP-brett plasser 0 0 0 0 10 10 10 10 10 21 

Lagerbrygger       40 40 40 40 

Totalt 889 888 911 921 971 973 1013 1023 1023 1023 

mailto:baathussjef@okk.org
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8. Aktiviteter  

8.1 Distanseregistrering 

Sluttdistanseprotokollen er nettbasert og sluttdistanse registreres online på OKK sin 

hjemmeside. Det ble sendt ut felles e-post 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 2021: 

 

• 68 Introduksjonskurs. 

Av disse er 42 kurs for nye medlemmer, 13 kurs for skoler, 13 kurs for bedrifter. 

• 15 Grunnkurs Hav. 

Av disse er 11 åpne kurs, 2 for bedrifter, 1 for skole og 1 for parapadlere. 

• 1 Grunnkurs Surfski 

• 3 Teknikkurs Hav 

Av disse er 2 åpne kurs og 1 for bedrift. 

• 1 Aktivitetslederkurs Hav 

• 1 Aktivitetslederkurs SUP 

• 11 SUP kurs. 

Av disse er 1 åpent kurs og 10 for bedrifter. 

• 4 Rullekurs 

• 2 Rulletrenninger i basseng 

 

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 OKKs veteranpadlere 

OKK har mange spreke veteranpadlere. I OKK møtes de på dagtid til faste tider. Blåser 

det mye trener de innendørs. Ikke for å bygge store muskelgrupper, men for å 

vedlikeholde eksisterende muskulatur til å bli sterkere og smidigere,  få bedre balanse 

og koordinasjon, samt vedlikeholde kognitive funksjoner. Alt dette bidrar til at man kan 

klare seg bedre hjemme uten behov for sosiale tjenester eller innlegges i institusjoner. 

Alder er ingen begrensning, bare en utfordring!  

 

De eldste kajakkpadlere i OKK har passert 90 år. De passer på hverandre. Veileder de 

mindre erfarne, både innendørs og utendørs. Til faste tider møtes de på kjøkkenet til 

kaffe og sosialt samvær. Alt dette skjer på dagtid når klubben er lite brukt og deres 

aktivitet ikke forhindrer andre medlemmer. OKK vil legge bedre til rette for at de eldre 

i klubben får et godt aktivitetsmiljø – både fysisk og sosialt.  
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En sommerdag i 2021 var mange av klubbens eldre padlere samlet med å markere 

Herman Høst sin 95-årsdag. Et godt stykke OKK-historie og Norgeshistorie hadde en 

herlig dag på OKK med de deiligste snitter og verdens beste kringle fra Baker Hansen. 

8.4 Flattvann  

8.4.1 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 2021 ble også  

flere konkurranser og treningsleirer avlyst pga. korona. 

 

8.4.1.1 Internasjonale resultater i 2021 

 

De sterkeste internasjonale resultatene vi hadde i 2021 var 8 plassen i VM med Eivind 

og Amund Vold på k2 1000m.  Vi må helt tilbake til 2007 sist Norge hadde en K2 i en 

finale på 1000m i et verdensmesterskap 

 

Brødrene padlet også den siste kvalifisering til OL i Tokyo der de ble nr 3 etter Ungarn 

og Polen. Det var kun vinnerbåten som sikret den siste OL billetten.  

 

I VM i maraton ble det en flott 9nde plass til Eivind Vold i K1, og sammen med bror 

Amund ble det en 10nde plass i K2.  
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8.4.1.2 Nasjonale resultater i 2021 

 

Eivind Vold vant Kongepokalen i årets Norgesmesterskap i K1 sprint i Kristiansand. Amund 

Vold viste for alvor at han er tilbake i Norgestoppen etter sykdommen med sølv og bronse på 

henholdsvis 5000m og 500m. Gitt en vinter til med grunntrening kan det bli virkelig 

spennende for Amund! Amund ble Norgesmester i maraton shorttrack. I sprint NM for junior 

damer tok Tuva Langballe flere bronsemedaljer. 

 

 
OKKs gullvinnerne i K4 – og OKKs unge talent Fredrik Holm Wigard 

 

Vi fortsetter seiersrekken med å vise oss som landets beste klubb i senior herre i lagbåt 

NM. For 11 året på rad ble det NM Gull i Senior herre på K4 500. Gjengen som sikret 

gullet var Eivind Vold, Lars Hjemdal, Eirik Usland Gade og Mathias Svoren. Vi tok også 

flere medaljer i senior klassen uten brødrene Vold til stede. Eirik, Lars; Mathias og 

Thomas sikret sølv på K4 1000 og med Øystein Andresen i båten på K4 200 ble det 

bronse. OKK holder seg i toppen uten vårt senior ypperste mannskap. Gledelig var det 

også med sølvet til Eirik Usland og Mathias Svoren på K2 5000.   

 

Jens Ulrik Russ Quale og Håkon Hafstad levert en ypperlig K2 5000 i lagbåt NM og 

sikret sin første NM medalje i Junior klassen. Det ble bronse på de treningsvillige OKK 

guttene. Sammen med Joackim Seljelid er dette en spennende gjeng til å føre OKK 

tradisjonen videre. Med en litt tynn junior dame klasse var juniordamene Tuva 

Langballe og Idunn Thorsdottir sporty og stilte i Senior dame klassen. De kjempet godt 

i finalene. I ungdom herre klassen setter Dastin Farselayev stadig nye rekorder 

sammen med G14 padler Alexander Røer Amundsen.  

 

Vi er også i toppen i G12 med Fredrik Holm Wigaard. Han var overlegen på alle 3 

distanser med 3 x Gull i NC6. Endre Vatnar kjørte også bra med 4 plass i finalen og han 

ble  nr 2 sammenlagt på Norges cupen.  Emil Dørum vinner B finalen på 500m og Lucas 

Ashim er i toppen av B finalen i G12 også. I G14 er Jonathan Bjørnstad tilbake etter mye 
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sykdom med 7 plass i A finalen på 200m og William Kvalnes padler stadig bedre med 5 

plass B finalen. 

 

8.4.1.3 Rekruttering, breddeaktivitet og integrering  

 

 
 

Prosjektet "Aktivitetsløftet – Sammen på vannet" har medført at Oslo Kajakklubb 

har økt aktivitetsnivået i betydelig i 2021. Prosjektet er støttet av Eivind Astrups 

Allmennyttige Stiftelse og styrker det gode barne- og ungdomsmiljøet vi har i klubben.  

Astrupstiftelsen har fornyet prosjektstøtten for fire nye år (2022-2025). OKK er svært 

takknemlige for denne fantastiske støtten!  

 

På årlig basis mottar vi støtte fra blant annet Oslo idrettskrets, Norges padleforbund, 

Oslo kommune (via Bydel Ullern, Bymiljøetaten), DNB Sparebankstiftelsen, 

Gjensidigestiftelsen.  Takk til våre støttespillere: 

 

 
 

Målet er å gi flere barn og ungdom mulighet til å oppleve mestring og fellesskap 

gjennom ulike padlegrener (Flattvann, Havkajakk, Surfski, SUP 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 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.   
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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 flere muligheter for utvikling av 

ferdigheter i padlesporten mens man bevarer en leken tilnærming.  

 

 

 
Leirskoleleder Marcus Wang i følgebåt for sikkerheten under sommerleir 

 

Kontakt og planlegging med målgruppen og samarbeidspartnere 

Aktivitetskonsulenten, Stein Hagen, jobber for å finne gode samarbeidspartnere. Han 

deltar blant annet på møter om inkludering og paraidrett i idrettskretsen og 

padleforbundet, samt ulike kurs, diskusjonsforum og konferanser innen idrett og 

friluftsliv. 

For å øke rekrutteringen fra målgruppen, har vi etablert kontakt med ulike bydeler i 

Oslo kommune, skoler, Nav-kontorer, idrettslag og klubber mm. Vi har også flere 

samarbeidspartnere for gjennomføring av aktivitetene. Her kan nevnes noen vi har hatt 

kontakt og samarbeidet med: 

• I 2021 har vi innledet tettere samarbeid med Kultur og oppvekstavdelingen (UNG 

JOBB, SALTO) og barnevernet i bydel Ullern og skolene i nærheten. OKK 

tilrettelegger padling, trening og jobbpraksis for ungdom som står i fare for å falle 

utenfor. 

• Skoler i nærområdet: Bestum skole, Sollerudstranda skole, Øraker skole, Vestre 

Aker skole Den franske skolen i Oslo, Ullern skole, Voksentoppen skole 

• Samarbeid med Røde Kors, Stiftelsen Petter uteligger, Rikshospitalet, andre 

institusjoner 

• Inkluderingstiltak under OKK Sommerleir 2021. Samarbeid med Tøyen 

Sportsklubb (TSK) og Tøyenakademiet, kajakkopplæring av ungdomsledere og en 

uke sommerleir for noen utvalgte barn og ungdom fra TSK. 

• Oslofjorden friluftsråd, aktiviteter for skoleklasser (marinbiologi, livet i fjæra) og 

teambuildingleker for ungdomsledere og sommervikarer i OKK. 

• Norsk Friluftsliv, Norskfriluftsliv.no (samarbeidsmøter om inkludering og 

mangfold, Forum for Flerkulturelt friluftsliv, 2-dagers seminar om Forskning og 
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friluftsliv på Hamar, samarbeid om padletur 1. juni med Kronprinsparet og ungdom 

med friluftsliv og psykisk helse under pandemien som tema).  

• Oslo idrettskrets - møter om inkludering, paraidrett, lederkurs for sommervikarer 

og unge trenere. 

• Norges Padleforbund (markedsføring av aktiviteter, kompetanseheving innen 

padling og livredning, etterutdanning for aktivitetsledere og trenere i 

tilrettelegging, midler til sommeraktiviteter for barn/ungdom). 

• Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap, Redningsselskapet (kurs og 

kompetanseheving innen livredning og førstehjelp). 

• Norges Idrettshøyskole (leie av svømmehall til kajakkpolo, livredningsøvelser og 

rulletrening i kajakk) 

• Høsten og vinteren 2021 har vi hatt en avtale med Ullern Basket om bruk av gymsal 

på Lilleaker skole for de yngste barna i kajakkskolen(9-13 år). 

 

 
 

Sommerleir 2021 i 6 uker (uke 25, 26, 27 og 30, 31, 32): 

Sommerleiren ble gratis for alle barn og fullfinansiert takket være støtte fra 

Gjensidigestiftelsen, Oslo idrettskrets og Bydel Ullern.  

170 barn i alderen 9-14 år som deltok 1 uke hver. 29 sommervikarer (ungdomsledere, 

aktivitetsledere og trenere). 9 av sommervikarene var lønnet av Bydel Ullern gjennom 

UNG JOBB-prosjekt. Alle fikk opplæring av de erfarne padlerne i klubben og de utførte 

en flott jobb som rollemodeller og barne- og ungdomsledere. 

I år hadde tre personer ansvar som leirskoleleder for å lede og motivere ungdommen 

på sommerleiren. Disse var Jens Christian Landmark, Marcus Wang og Daniel 

Johansen og de gjorde alle en meget god profil som ledere, hver med sine spesifikke 

kvaliteter. 

Takk til alle sommervikarer, trenere og aktivitetsledere om gjorde denne sommeren til 

en av de beste for alle barna! Overveldende positive tilbakemeldinger fra barna og 

foreldrene! 

Sommervikarene fikk Ung lederkurs med Oslo idrettskrets (OIK) den 30. juni hos OKK 

der blant annet følgende tema ble tatt opp og diskutert: om å være en god rollemodell, 

aktivitetsledelse, planlegging med øktplan. Besøket fra OIK ble også dokumentert her. 

https://www.osloidrett.no/nyheter/moro-i-vannet-med-oslo-kajakklubb
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Sommervikarene deltok på Teambuildingleker og opplæring om «livet i fjæra» i regi av 

Oslofjorden Friluftsråd. Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap holdt kurs i 

livredning og førstehjelp for barna og ungdommene hver uke gjennom hele sommeren. 

 

 
OKK Sommerleir 2021 – hver uke var det ca. 25 barn og 10 ungdom på sommerjobb 

 

Padleopplæring og padleturer for ungdom 

I sommersesongen ble det organisert lavterskelturer i ferien, kveldsturer og dagsturer i 

helger. Turene ledes av aktivitetsledere og unge assistenter. I høstferien var det åpen 

dag med padleteknikk med erfarne flattvannstrenere.Tiltakene gjør at  ungdom med 

ulik bakgrunn finner nye venner og tilhørighet i et inkluderende idrettsmiljø 

 

OKK vant en idrettspris på 10.000 kroner i 2021 

Norges Idrettsforbund, P4 og Norsk Tipping delte i 2021 ut Idrettsprisen til idrettslag 

som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn. Vinnerne av de ulike 

premiene ble kontaktet direkte av P4 og offentliggjort på P4 i programmet Sport & 

Musikk. Pengene brukes blant annet til å arrangere flere lavterskelturer for ungdom 

og investere i mer utstyr for padling og friluftsliv, og utstyr for å tilrettelegge padling for 

personer med nedsatt funksjonsevne. 

  

https://www.p4.no/idrettsprisen2021/sok-om-a-vinne-50000-kroner-til-ditt-idrettslag/artikkel/827892/
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Familiepadling 

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

opptil 15 deltakere per tur. Turene er korte og på barnas premisser. Gratis og åpent for 

alle, også ikke-medlemmer er velkomne. Turene ledes av en aktivitetsledere og unge 

assistenter. Tiltaket gir både barn og foreldre gode opplevelser på sjøen i kajakk og 

SUP-brett, livredningsøvelser, lek og moro på strendene i nærheten og kos med 

medbrakt niste.  

 
 

Spesielle aktiviteter utenom ordinær klubbdrift 

Vi kan nevne et par spesielle samarbeidspartnere og aktiviteter i 2021.  

Kajakkpadling som aktivitetstilbud for ungdom i rusbehandling 

Høsten 2021 ble padleopplæring og turer for unge med rusproblem organisert som et 

pilotprosjekt ledet av aktivitetsleder Melina Saxena i Oslo Kajakklub. Det var 1-2 

behandlere (psykolog/terapeut) med på padleturene. Dette er et samarbeid med Oslo 

universitetssykehus HF (Gaustad Sykehus) - Klinikk for psykisk helse og avhengighet, 

Seksjon Rus- og avhengighetsbehandling ung. 

 

Prosjektet ble godt mottatt av pasienter 

og ansatte, og skapte stort engasjement. 

Pasienter og ansatte opplevde mestring, 

glede og fellesskap under kursene. 

Etablerte skiller mellom ansatte og 

pasienter ble visket ut.  

Pasientene opplevde aktiviteten som 

meningsfull, og ønsket å fortsette med 

padling selv etter utskrivelse. Tilbudet 

ønskes videreført i fremtiden og det 

søkes om midler for å få til dette. 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ung#--pakkeforlop-i-psykisk-helsevern-og-avhengighetsbehandling
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Padletur i Oslofjorden med Kronprinsparet 

Ungdommer fra Oslo kajakklubb padlet kajakk sammen med kronprinsparet i 

Osloforden 1. juni 2021. De hadde fine samtaler om den tøffe koronatiden og om 

hvordan positive aktiviteter utendørs har hjulpet på humøret. Tusen takk til Norsk 

Friluftsliv som inviterte Oslo Kajakklubb til å bli med å organisere dette arrangementet! 

 

Kronprinsparet og turfølget på padletur (Foto: Heiko 
Junge / NTB) 

 

 

Jeg er kjempestolt av 

ungdommen som representerte 

padling og OKK på en 

utmerket måte, sier Stein 

Hagen, aktivitetskonsulent i 

Oslo Kajakklubb.  

 

 

 

Padling og friluftsliv med skoler 

Over 300 barn og ungdom med lærere/rådgivere har deltatt fra følgende skoler: 

Bestum skole, Sollerudstranda skole, Øraker ungdomsskole, Vestre Aker skole, Den 

franske skolen i Oslo, Ullern skole, Voksentoppen skole 

 

Noen detaljer om skolesamarbeidet nedenfor. 

 

Padling og friluftsliv med Sollerudstranda skole 

Vi har fortsatt det gode samarbeidet i 2021 og tar stadig i mot nye klasser. 

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

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

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

https://sollerudstranda.osloskolen.no/
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• Stor variasjon i type utfordringer hos elevene (asperger, 

autismespekterforstyrrelser, ADHD, utenforskap, historikk med mobbing mm.). 

• 3 elever fikk sommerjobb på leirskolen i Oslo kajakklubb, og alle 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 (22 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 

midten av oktober.  

• Inntrykket er overveldende positivt med stor padleglede, mestringsopplevelse 

gjennom nærhet til sjøen og friluftslivet. Noen elever deltok også på 

sommerleiren 2021, og noen har funnet veien til klubben i etterkant sammen 

med sine foreldre. 

 

Voksentoppen skole – kajakkskole på dagtid 

• https://voksentoppen.osloskolen.no/ 

• Pilotprosjekt som startet i 2020 og ble utvidet i 2021 

• Opplæring i padleferdigheter med 6.-10. klasse, elever med sammensatte 

diagnoser og læringsutfordringer.  

• Okk gir padleopplæring med livredning som gir våttkort til pedagoger og 

miljøterapeuter som deretter er med elever på korte padleturer.  

• I juni var det aktivitetsdag for FAU der voksne og barn padlet sammen, bade, 

spise og kose seg. Mange prøvde ut alle kajakktyper og SUP-brett. 

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

Aktivitetsdag med Ullern skole 

Ullern videregående skole VG3 https://ullern.vgs.no/ 

I slutten av august organiserte vi en vellykket aktivitetsdag for 25 elever fra Ullern VG3 

med padleopplæring for halvparten av klassen mens den andre halvparten hadde fotball 

og samtaler på land ved Sollerudstranda med kroppsøvingslæreren for å sette 

treningsmål for året. Dette besøket var en oppfølging av samarbeidet vi startet i 2020 

med besøk fra VG1. 

Padleopplæring og turpadling med Øraker skole 

Vi har hatt to tiltak i samarbeid med Øraker skole: 

• Tiltak 1: Våttkort og Grunnurs HAV – over flere dager (8 elever, pluss rådgiver) 

https://voksentoppen.osloskolen.no/
https://ullern.vgs.no/
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• Tiltak 2: Aktivitetsdag med teamet teambuidling der vi tok i mot fem 8. klasser i 

oktober (125 elever totalt og noen lærere). De fikk både padleopplæring med 

erfarne aktivitetsledere og geologiundervisning med Sverre Petlund.  

 

Tilbakemeldingene har vært meget positive fra elever, lærere og rådgiver ved skolen, 

og de ønsker å fortsette samarbeidet i 2022. 

 

Bestum skole – aktivitetsdag med padling og tverrfaglig uteskole 

Vi hadde besøk av tre 6. klasser fra Bestum skole i august/september 2021, med Det 

var ca. 22 elever i hver klasse. Klassene ble delt i 2 eller 3 grupper som rullerte på å 

padle enten fra bryggekanten eller fra Hydrostranda i retning Lysakerelven. Det ble 

organisert som en aktivitetsdag med padling og tverrfaglig uteskole. Noen fikk lære om 

«Livet i fjæra» med Oslofjorden friluftsråd, og noen fikk høre Sverre Petlund fortelle om 

kulturhistorie i nærområdet, geologi, bergarter og jordas og Oslofjordens historie. 

 

8.4.1.4 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 2021. Disse er: 

• Tom Slevik    (Hovedtrener) 

• Per Christian Wessel (Senior/junior/ungdom/rekrutt) 

• Kristian Strand Lühr  (Senior/junior/ungdom/rekrutt) 

• Vegard Bull Jensen  (Rekrutt/ Kajakkskole) 

• Tuva Stenersen  (Rekrutt/Kajakkskole) 

• Thomas Lothe  (Rekrutt/Kajakkskole) 

• Idunn Thorsdottir  (Rekrutt/Kajakkskole) 

 

Kajakkskole, sommerleir, familieturer, skolebesøk: 

 

FLATTVANN 

• Tuva Stenersen 

• Idunn Thorsdottir 

• Håkon Hafstad 

• Jens-Ulrik Ruus Qvale 

• Marcus Wang 

• Tuva Langballe 

• Jens Christian  

• William Wang 

• Jens Christan Landmark 

• Vegard Andersen  

 

POLO 

• Jon Anders Berthelsen 

• Mikkel Blomnes 

• Amund Halonen Dugstad 

HAV 

• Bastien Jalut 

• Stein Hagen 

• Susann Iren Hall 

• Daniel Johansen 

SUP/SURFSKI 

• Bastien Jalut 

 

8.4.2 Maraton (”Flåten”)  

 

Treningsgruppen «Flåten» har opplevd god interesse for sine aktiviteter i 2021. Som i 

fjor har koronarestriksjonene lagt begrensninger på konkurranseprogrammet i inn- og 
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utland. Trening og konkurranser i klubben har derfor vært ekstra viktige. Spesielt det 

ukentlige Tirdagsracet har vært et inspirerende mål for å se resultatene av egen 

trening. 

 

Flåtens medlemmer er preget av stor treningsiver. Fra mars er det nærmest daglige 

uformelle fellesøkter i OKK's nærområde. Det ble bl.a. gjennomført en ukentlig økt 

med «lavterskel intervalltrening» i sommersesongen. Dette var et tilbud for de som 

ligger litt bak teten. Vi trener også sammen med klubbens ungdoms- og seniorpadlere, 

som holder godt nasjonalt nivå. Aktivitetsnivået opprettholdes helt til dagene blir korte 

og isen legger seg i Bestumkilen.  

 

Fremgang måles på det ukentlige klubbracet, Tirsdagsracet. Her er det selvsagt om å 

gjøre å prestere best mulig fra gang til gang, men det tildeles også poeng som teller i 

cupen for  sesongen. Racet er todelt med en 500-meter og en 5000 meter på rundbane. 

Deltakerne har ofte lang erfaring og store forventninger til egne prestasjoner, så her 

mangler det hverken innsats, skitne triks eller temperament.  I 2021 ble det arrangert 

kun 19 Tirsdagsrace, fra juni til oktober, mot normalt 23-24. Dette skyldes generelle 

koronarestriksjoner som hindret oss i å organisere ordinære race i mai. Da ble det 

gjennomført alternative T-intervaller- en 500-meter og en 5000-meter- riktignok med få 

deltakere og uten at resultatene talte i cupen. I slutten av mai åpnet myndighetene for 

arrangementer, men fortsatt med maksimalt 20 deltakere. Fra da gjennomførte vi 

ordinære race.  

 

Gjennom året har 50-60 registrerte deltagere vært med på Tirsdagsracet. Padlere i alle 

aldere og fra andre klubber har vært innom arrangementet. Ekstra gledelig er det at vi 

har hatt regelmessig deltakelse fra både ungdomspadlere og eldre padlere i gruppen 70 

pluss. T-race er altså et arrangement hvor unge og gamle setter hverandre i stevne og 

samles på brygga og deler erfaringer, før og etter. 

 

Klubbmesterskapet med «Jaktstarten» var 12. oktober. Jaktstarten har intervallstart og 

er basert på at alle padlerne får starte i forhold til sin beste tid i sesongen. Tidene 

justeres deretter noe skjønnsmessig av undertegnede. Den beste padleren starter sist 

og må passere hele feltet for å vinne. Den første padleren, mann eller kvinne, over 

målstreken vinner klubbmesterskapet.  

 

Vinneren av jaktstarten 2021 ble en av OKK’s talentfulle ungdomspadlere, Haakon 

Hafstad. Med gode prestasjoner gjennom sesongen startet han sent og måtte dermed 

innhente mange, for å komme først i mål.  På andreplass kom fjorårets vinner, Eva 

Langballe. Hun ble tatt igjen rett før målgang. Jens-Ulrik Qvale, også ungdomspadler, 

klarte å ligge sammen med Haakon mye av løpet og kom på en tredjeplass.  

 

Vinneren av T-racecupen i herreklassen ble Anders Winther Andersen. Sverre Petlund 

og Eirik Bentzen kom på de neste pallplassene. I cupen for dameklassen vant Eva 

Langballe, som altså vant jaktstart i 2020 og kom på andreplass 2021. Hun var også den 

som deltok på flest race i 2021- 17 av 19 mulige starter. På andreplass og kun et poeng 
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bak Eva, kom Trine Nordfjellmark og nummer tre var Kristin Landmark. Vi gratulerer 

med god innsats og gode prestasjoner! Deltakerne fikk premier levert av Milslukeren. 

 

OKKs padlere har også vært representert på andre arrangementer i løpet av 2021. 

Sesongen ble dessverre preget av en del avlysninger, men OKK’ere deltok der det var 

mulig. Prestasjonene var, som alltid, på topp nivå. 

 

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. 

 

8.5 Surfski  

 

Generelt 

Surfskimiljøet i OKK har vokst i 2021 både i flåten vår og i antall aktive padlere. Miljøet 

kan lett oppdeles i to ulike subgrupper:  

1) de som liker å padle ute i en surfski som man mestrer og tar fine surf på fine bølger, 

2) de som leter kontinuerlig etter utfordringer; enda smalere (raskere og ustødige) båt, 

padle enda fortere, klatre opp resultatliste, ingen sjø er for røff.  

Begge grupper leter etter den samme gledelig følelsen; å ha vind i ryggen og føle  

kraften fra bølgene. Hos OKK ville vi støtte alle på en best mulig måte, selv om behovet 

er ulike.  

 

OKK vil gjerne senke terskelen for våre medlemmer til å komme i gang med å padle 

surfski. Ved å surfski klubbåter gir OKK flere medlemmer muligheten til å utforske 

miljøet/idretten. Da disse båter er sårbare for skader, trenger de ekstra påpasselighet 

ved bruk. Justering av fotbrett gjøres på vannet, og man må passe på ventilene 

Fennbåtene har i bunn når man trekker de inn og ut av oppbevaringsskap. Da roret 

sttikker dypt, må man være forsikt i grunt farvann.  I 2021 har OKK utvidet flåten med 

fire Fenn Bluefin, poly-vac og 2 Epic V7 i plast 

 

I 2021 har vi lagt en egen Facebook gruppe, hvor vi alle kan kommunisere med 

hverandre på tvers om all slags saker som har noe å gjøre med surfski (opplevelser, 

tips, salg, kule filmsnutter og meldinger om aktiviteter). Gruppen heter " OKK surfski", 

og administreres av oppmann Pim Laken. 

 

I sesongen 2021 har vi gjennomført intervalltreninger på mandager med godt oppmøte. 

Treningen passer for alle med felles avgang og ankomst, og gjennomføres slik at man 

ligger aldri enslig bakerst.  Pga pandemien var det ikke mange sosial treff ("Afterski"), 

men jeg satser på at 2022 gir bedre muligheter for dette.  

  

Surfskigruppen har også etablert et tilbud for å kunne teste seg seg på tid rundt 

Killingen (se løype vist nedenfor). Et race kun mot deg selv og klokka! Start og mål er 

ved OKK sin brygge, man padler så fort som mulig (eller som man vil) rundt Killingen i 

valgfri retning. Man kan enkelt ta opp tiden selv til å se på klokke hos OKK sin balkong 
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eller man ta den selv på egen klokke. Man velger selv om tiden legges ut på vår FB-

gruppe (og hvilken båt man har brukt). Vi håper flere vil prøve dette i 2022!   

 

   
 

Mange av OKKs surfskipadlere deltar på det ukentlige treningsracet Seadog 

(arrangeres ikke av OKK).  

 

For OKKs surfski konkuransepadlere var Nordisk Mesterskap i Risør hovedmålet.  

Fra OKK deltok 17 deltakere i SS1 og seks i SS2, noe konkurrerte to ganger; på lørdag 

en SS1 og på søndag i en SS2.  Alt med all førte det til mange fine opplevelser, 

utfordringer og også til noen medaljer:  

 

Damer: SS1 50+, Gull, Astrid Arnesen 

   SS2 Bronse, Astrid Arnesen 

Herrer: SS1 Sølv, Gleb Greben 

   SS1 50+, Gull Anders Winther Andersen 

   SS2 Sølv, Anders Winther Andersen og Gleb Greben. 

 

  
OKKs surfskipadlere på pallen i Nordisk Mesterskap 
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8.6 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 

I 2021 har vi fortsatt vårt fokus på å rekruttere nye medlemmer. Noen av de nye 

medlemmene fra i fjor har forlatt sporten, men de som står igjen danner en sterkere 

kjerne som vil være med å støtte opp og legge grunnlag for et hyggelig miljø som igjen 

vil gjøre det lettere å innlemme nye medlemmer. Effekten er hvert tydelig nå i vinter 

hvor opptil 10 rekrutter er dukket opp på flere treninger. Uten seniorlaget som ikke 

pleier å trene i basseng på vinteren, så er vi rundt 20 stykker totalt. Suksessen kan nok 

også delvis skyldes den enkle tilgangen på basseng som vi fikk ordnet i fjor, vi er veldig 

takknemlig for å kunne trene på NIH og at vi kan oppbevare utstyret vårt der oppe. 

 

 
OKKS ungdomslag i kajakkpolo 

 

Aktivitet og konkurranser 

I 2021 tilbød pologruppen faste treninger for alle deltakere to ganger i uken, pluss 

søndagskamper. På vinterstid har vi hatt bassengtrening på søndager og styrketrening 

på klubben. I tillegg har kajakkpoloutstyret vært tilgjengelig for alle som vil bruke det. 

OKK var arrangør for Norges cup i polo som opprinnelig skulle vært NM, men det ble 

for få som stilte pga Corona. Med to lag hver og ett blanda u15 lag ble det mye spill og 

god stemning. OKKs seniorlag vandt gull og OKK U21 tok bronse, Larvik ble knust i 

begge finaler. I november dro vi til Larvik hvor det var samling med fokus på regler og 

dømming. 
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OKK vant Norgescup i kajakkpolo 

8.7 Havpadling  

 

8.7.1 Generelt 

Vi må dessverre oppsummere at pandemien har lagt en viss demper på aktivitetsnivået. 

Vi har ikke kunnet være så mye sammen som vi har ønsket. Fram til 27. mai ble alle 

planlagte aktiviteter avlyst.  

 

Likevel har nye havpadlere strømmet til. Padling blir stadig mer populært. 

Reiserestriksjoner under pandemien gjør at aktiviteter i nærmiljøet er viktig for folks 

helse og trivsel.  

 

Torsdagspadlingene for nybegynnere og onsdagspadlingen for viderekommende bidrar 

til å bygge et aktivt miljø. Det samme gjør de mange overnattingsturene som 

havpadlegruppa arrangerer.  

 

8.7.2 Aktivitetsledere og kursledere 

Kursvirksomheten som klubben driver, er viktig både for rekrutteringen og for å heve 

kompetansen i havgruppen.  Aktivitetsledere som leder kurs, blir gjerne gode turledere. 

OKK har mange aktivitetsledere og kursledere som bidrar med kompetanse og til 

miljøet i kubben. Men med den økte interessen for å være med på turene vi arrangerer 

fra brygga, har det til tider vært vanskelig å dekke behovet for turledere.  

 

Vi trenger flere trygge og kompetente aktivitetsledere som ønsker å bruke fritiden sin 

på å lede turer for OKK. Når vi skal være ansvarlige turledere for mange nye og ukjente 

padlere, må vi oppleve at vi mestrer oppgaven under vekslende forhold.  En 

brainstorming under høstens aktivitetsledersamling i Portør har foreløpig resultert i et 

utkast til informasjonsbrev til nye aktivitetsledere. Et slikt skriv skal gi praktiske tips og 

råd som kan trygge dem som vil ta ansvar for å lede turer. Vi oppfordrer også 

aktivitetsledere til å hospitere og lære seg å lede kurs. Flere aktivitetsledere har vært på 

NPF-kurs for parapadling og psykisk helse. 
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Vi tilbyr samlinger høst og vår for å vedlikeholde og øke ferdighetene til 

aktivitetslederne. Her trener vi på redning, navigasjon og turledelse, slik at turlederne 

skal mestre de utfordringene som kan oppstå når vi leder turer.  Disse samlingene er 

også viktige for å styrke samholdet i gruppa.  

 

For andre år på rad måtte vi dessverre avlyse vårens aktivitetsledersamling, men i høst 

hadde vi en meget lærerik helg i Portør. Der trente vi på ledelse under utfordrende 

forhold. Vi har også gjennomført redningsøvelser ved Bygdøy sjøbad.  

 
Havpadlerne på aktivitetsledersamling i Portør 

 

8.7.3 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 2017 medlemmer, en økning på 

362 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 i 

liten grad har kunnet avholde fysiske planleggingsmøter.  Aktivitetsledernes 

facebookgruppe har 95 medlemmer.  

8.7.4 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 ikke i gang før 27. mai. Interessen for turene fra brygga 

var svært høy. I juni tok en aktivitetsleder initiativ til å lede onsdagsturer for deltakere 

som hadde nådd et høyere nivå enn torsdagspadlerne, men ikke følte seg kompetente 

til å delta på de ordinære onsdagsturene. Disse turene ble svært populære, men ble 

likevel ikke en del av den offisielle terminlisten til havpadlergruppa i 2021. 

 

Også i 2021 måtte vi avlyse noen samlinger og turer. Disse har vi gjennomført:  

17. mai-helgen ble det både fyrtur og alternativ fyrtur. Det ble tur i Telemarkskanalen, 

overnattingstur til Vansjø og gourmettur i Indre Oslofjord. Vi arrangerte en sommertur 

til Troms og en på Helgelandskysten. Etter sommerferien har vi hatt lavterskeltur til 

Borøya, fjellpadletur på Bygdin og tur fra Fjærholmen til Bolærne – Fulehuk, 
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aktivitetsledersamlig i Portør og høsttur for 40 havpadlere i Smøgen. Mange deltok 

også på Bølgefestivalen i Nevlunghavn. 

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.   

 

8.7.5 Vintertrening 

Vintertreningen, som til vanlig består av ukentlig styrketrening i klubbens lokaler samt 

rulletrening i svømmehall, kunne ikke gjennomføres første halvår. Vi kom i gang igjen 

først høsten 2021, men måtte avlyse fra medio desember.  

 

8.7.6 Utstyr 

Den høye aktiviteten sliter på utstyret. Vi er glade for de nye kajakkene vi fikk på 

forsommeren. Vedlikehold må organiseres.  

 

8.8 SUP 

 

Generelt 

I 2021 opprettet OKK SUP som en egen aktivitetsgruppe med oppmann. Det har 

medført at SUP som padlegren fått et skikkelig oppsving i klubben. Tidligere har vi 

brukt oppblåsbare SUP-brett til lek og vi har holdt noen kurs. Nå kan vi dra på tur, trene 

og konkurrere takket være innkjøp av gode harde og spennende brett. 

Det har blitt opprettet en OKK Facebook side, «SUP Oslo kajakklubb» med 95 

medlemmer og som stadig vokser. Vi brukte den kanalen til å promotere SUP i 

klubben, og invitere til aktiviteter. Det ser ut som flere utenfor klubben følger med på 

det som skrives der. Det er en bra reklame og vi ser stadig nye SUP-padlere på 

bryggekanten som er SUP-entusiaster og har egne brett. 

 

Nasjonalt er nå SUP blitt en gren under Norges Padleforbund. Det medfører at en 

våttkort-stige vil være på plass i løpet av 2022. Her bidrar OKK aktivt ved å lage 

øktplaner, samt gi innspill. Det at NPF styrer grenen vil også bety mye for utvikling av 

idretten. På sikt tror vi at mange flere medlemmer vil kun padle SUP, samt at noen som 

vil satse i konkurranser. 

 

Når det gjelder SUP-konkurranser, er vi så heldige som har fått Thomas Nilsen (19 år)  

inn i klubben. Han har erfaring fra konkurranser og han satser internasjonalt, og får 

treningsopplegg og veiledning på lik linje med aktive flattvansutøvere.  
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Thomas er en viktig ressurs med tanke på inspirasjon og opplæring i SUP-padling. 

 

SUP-brettene 

Klubben har nå 15 brett oppblåsbare brett. De er veldig godt egnet til introkurs samt 

aktiviteter med barn og ungdommer.  

 

 
Nye harde SUP-brett i 2021 for trening og 

konkurranse. 

 

Nye innkjøp av harde brett har sørget for 

at grenen anses som en seriøs idrett. 

Klubben har nå 5 intermediate og 1 

racing SUP. Vi trenger noen flere harde 

brett for å bidra til at en gruppe med 

padlere skal kunne trene sammen som 

idrett og for konkurranser.  

 

 

Kursvirksomhet 

Sesongen begynte med utdanning av 7 fremtidige trenere i SUP. Kurs ble organisert i 

regi av NPF som en prøve. Deretter har vi hatt noen kurs for ulike grupper, blant annet 

bedriftskurs, men vi har også gitt intern opplæring av 29 ungdomsledere og 

sommervikarer på leirskolen. Flere kurs ble gitt til Norsk Revmatikerforbund (NRF) og 

ble en suksess mht. mestringsopplevelser og padleglede. Ellers ser vi at SUP-brettene 

brukes av medlemmer i alle aldre. 

  
Oppmann SUP, Bastien Jalut, underviser aktivitetsledere i SUP-tekknikk 
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Ettersom NPF lager et kurssystem med våttkort, kan vi tilby introkurs og grunnkurs. 

Teknikkurs vil mest sannsynlig bli rettet mot konkurranser og padling under mer 

krevende forhold med bølger og vind, også kjent som «downwind».  

 

Aktiviteter 

I padlesesongen mai-september har det blitt gjennomført én aktivitet per uke på 

onsdager. Vi padlet i nærområdet til klubben i Bestumkilen, rundt Killingen og noen 

ganger lengre turer til Huk. De fleste som kom var nysgjerrige på idretten og hadde 

aldri padlet SUP før. Mange ganger ble aktiviteten som en opplæringsaktivitet 

tilsvarende et mini introkurs. Det som overrasker de fleste var at aktiviteten er 

krevende, mange muskler er i aktivitet i tillegg til balanse og koordinering. 

 

Som et resultat av at ungdomslederne, sommervikarer og trenerne i OKK har fått 

opplæring i SUP, har hundrevis av barn og ungdom opplevd SUP-padling gjennom 

kajakkskolen, sommerleir og aktivitetsdager for skoler. Ryktene sier at SUP er 

aktiviteten barna liker best. Mye bading, lek og moro. 

 

   
Avspenning og bading på SUP er bra etter en treningsøkt. 

 
 

8.9 Aktiviteter for funksjonshemmede  

 

Parapadlere med ulike fysiske funksjonsnedsettelser og et stort antall revmatikere har i 

2021 hatt et svært aktivt padleår med både kurs, turer, samlinger og egenaktivitet.  

 

OKK har gjennom året iverksatt flere tiltak for å gi et allsidig aktivitetstilbud for 

medlemmer med nedsatt funksjonsevne. Som andre medlemmer i OKK har denne 

målgruppen et stort mangfold mht. aktivitetsnivå, mestring og motivasjon, men 

parapadlerne i OKK har tilført klubben en unik positivitet som er inspirasjon for hele 

medlemsmassen. 

 

OKK ønsker å videreutvikle aktivitetstilbudet for alle grupper med fysiske og psykiske 

utfordringer som trenger litt ekstra tid og ressurser for å bli trygge i kajakk på vannet. 

Alle som ønsker det, skal gis mulighet til å utøve padling ut fra sine ønsker og behov. 

Med enkle tilpasninger blir padling tilgjengelig for veldig mange mennesker. Målet er 

at flest mulig blir integrert i klubbens ordinære aktiviteter. 
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Oslo Kajakklubb har i 2021 arrangert en rekke aktiviteter for parautøvere 

• padlekurs med livredningsøvelser på ulike nivåer for parautøvere og personlige 

assistenter 

• padling på dagtid og fritidsaktiviteter som fast turpadling på ettermiddager i 

ukedagene 

• opplæring av aktivitetsledere og instruktører i tilrettelegging og tilpasning av 

utstyr for personer med funksjonsnedsettelse (samarbeid med NPF) 

• aktivitetsdag med stor oppslutning blant parautøvere og deres familier 

• lavterskelturer som inkluderer parapadlere med overnatting på øyer i 

Oslofjorden 

Målet er økt integrering av parautøverne i ordinære klubbaktiviteter som er åpent for 

alle medlemmene. 

 
 

Arbeidsutvalg for tilrettelegging og parapadling (etablert 2020) 

Medlemmene i arbeidsutvalget består av parautøvere og tilretteleggere som bidrar med 

nettverksbygging, rekruttering, søknader om finansiering,  planlegging av 

aktivitetsdager, og flere deltar og assisterer under turpadling og padleopplæring.  

 

Arbeidsutvalgets medlemmer:  

Luis Gran (aktiv parautøver i flere idretter), Christine Fossa Utne (styret i LARS 

foreningen), Benedicte Finnema (Momentum), Monica Dost Weisz (OKK 

styremedlem), Jan Halvard Relbe-Moe (Frisklivsagent NRF), Einar Knutsen (Veilder 

Hav), Anne Wie Groenhof (Aktivitetsleder Hav), Stein Ragnar Hagen-Breda 

(Aktivitetskonsulent OKK og Aktivitetsleder HAV). 
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Investering i universell utforming av brygge anlegg og utstyr 

Universell utforming av bryggeanlegg og klubblokaler er en forutsetning for at 

rullestolbrukere skal føle seg velkommen. Derfor har OKK utbedret ramper og bestilt 

ny heis i trappeoppgang til treningsrom og klubblokaler i 2. etasje som monteres i 

januar 2022. Klubben tilstreber å gi plass til noen av de stødigste kajakkene for 

parautøverne nederst på bryggekanten, så vel som kajakker for de eldste i klubben som 

padler nesten daglig. OKK investerer i kajakker og utstyr for tilrettelegging for å møte 

det økende antallet parapadlere og aktiviteter for personer som trenger tilpasninger. 

 

Aktivitetsdag for parautøvere (personer med funksjonsnedsettelse) 

Oslo kajakklubb arrangerte aktivitetsdag for parautøvere (personer med 

funksjonsnedsettelse) lørdag 14. august med støtte fra blant annet Norges 

Padleforbund, Helsedirektoratet og Oslo kommune. Aktivitetsdagen var en pilot og et 

samarbeidsprosjekt der OKK tilrettelegger vannaktiviteter for parautøvere fra ulike 

organisasjoner, slik som LARS (Landsforeningen for Ryggmargsskadde), Momentum 

(Forening for legg- og låramputerte mm.), NRF (Norsk Revmatikerforbund). 

  
Takk alle frivillige som bidro til at det ble en flott opplevelse for alle! 

Denne dagen var også et samarbeidsprosjekt mellom OKK i Bestumkilen og KNS 

(Kongelig Norsk Seilforening) samt Norges Seilforbund der utøverne fikk prøve flere 

aktiviteter som paraseiling, parapadling og båttur på Oslofjorden.  

Formålet er mestring, padleglede, sosialt samvær og et varig aktivitetstilbud på og ved 

vannet og sjøen. Total var det ca. 80 besøkende denne dagen hos KNS og ca. 20 

parautøvere som fikk prøve kajakk, kajakkpolo og SUP-padling, og familiemedlemmer i 

alle aldre som ble med parautøverne og over 30 medhjelpere og tilretteleggere fra de to 

klubbene. 

Padleopplæring og lavterskelturer med tilrettelegging 

OKK startet opp med fast tilbud for padlere med behov for "spesiell tilrettelegging" i 

starten av juni 2021. Totalt har ca. 35-40 forskjellige personer vært innom tilbudet en 

eller flere ganger. Tilbudet startet med Padling på dagtid, men gjennom året ble det 

også turer på ettermiddagen og overnattingsturer. 
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Noen sommerminner fra lavterkselturene der også parapadlerne var med. 

 

• Padling på dagtid gikk over 10 onsdager fra 11-15 og avsluttet med en 

overnattingstur på kystledehytta på Vassholmene. Denne aktiviteten ble besøkt 

av ca. 20 forskjellige personer gjennom sesongen. En fast veileder (Einar 

Knutsen) ledet aktiviteten og andre aktivitetsledere bidro på frivillig basis etter 

behov. 

• Lavtelskerturer med overnattingsturer i telt eller i hytte har vært åpen for alle 

medlemmer der også para-utøvere har blitt inkludert de siste årene. I 2021 ble 

det 3 organiserte turer til nærliggende øyer i Oslofjorden. 

• Tirsdagstur ble innført september etter ønske fra NRF. Det ble gjennomført 4 

organiserte turer med Einar Knutsen og gruppen fortsatte å padle på egen hånd 

utover høsten frem til desember. Her var det godt oppmøte med 10-16 personer 

og veldig mange deltok hver gang. 

• Spontane uorganiserte turer skjer i alle grupper i klubben og her er 

parapadlerne ikke et unntak.  

 

Aktiviteter, kompetanseheving, samarbeid og erfaringsdeling 

 

ETU Ledelse Funksjonshemmede – Samarbeid med NPF 

Helgen 29.-30. mai 2021 deltok 12 aktivitetsledere og 12 parapadlere hos OKK på kurs i 

tilrettelegging av parapadling regi av NPF. Dette er en påbygningsmodul i 

Våttkortstigen som gir aktivitetsledere, turledere og veiledere økt kompetanse og 

erfaring med å tilrettelegge padling for funksjonshemmede. En stor takk til NPF for 

utdanningen og for lån av utstyr for tilrettelegging.  

 

Samarbeid med Sunnaasstiftelsen 

Under Camp spinal Sommer 2021, inviterte Sunnaas Stiftelsen til parapadling 18. juni. 

Aktivitetslederne Stein Hagen og Daniel Johansen bidro med tilrettelegging og sikring 

av padleaktivitetene, ledet av Ra padleklubb som har lang erfaring med tilrettelegging 

for funksjonshemmede.  

http://www.rapadleklubb.no/
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9. Arrangement  

Norgescup i bestumkilen ble dessverre avlyst pga. covid-19, men klubben arrangerte 

Oslo Kajakkspint i kanalen mellom aker brygge og Tjuvholmen og Norges cup i 

kajakkpolo. Begge var vellykkede arrangementer 

 

10. HMS  

10.1 HMS for klubbens aktiviteter 

Klubben har et system for HMS for havpadling og flattvann, og dette vil i løpet av ’22 

utvides til nye aktiviteter som SUP, kajakkpolo og handicap-padling. Dette med 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. Eksisterende HMS dokumenter er samlet og vil oppdateres i den 

grad som er nødvendig videre. Klubben fikk i ’21 ny HMS leder, det er styret og daglig 

leder som har HMS ansvaret for klubben. 

2021 aktivitetene ble endel preget av restriksjoner som følge av kovid-19 pandemien. 

Bl.a. var treningsdel og garderober stengt deler av året, og det har vært begrensninger 

med antall deltagere på aktiviteter. Så vidt vites er det ikke sporet smittehendelser til 

klubbens aktiviteter og det har vært god informasjon og tilgang på håndsprit. 

Vi har fått på plass en ny følgebåt, og har dermed to katamaraner og en Pioner som gir 

god kapasitet – også til stevner i Bestumkilen. Det er avdekket at det er en lav 

rapporteringsgrad av hendelser for aktiviteter, noe som bl.a. vises at det ikke var 

registrert hendelser i klubbaktiviteter i 2020. Det henstilles til oppmenn og turledere å 

rapportere inn hendelser til daglig leder, og det vil komme en enkel 

registreringsmuolighet for hendelser via klubbsiden www.okk.org. Det ble registrert 

enkelte hendelser i løpet av 2021, en av disse var alvorlig og vil medføre enkelte 

justeringer av bryggeanlegg i løpet av våren ’22 i forhold til sikkerhet. 

10.2 Arbeidsmiljø og forurensning til ytre miljø 

Klubbens aktiviteter forurenser i liten grad det ytre miljø, og kajakk er en miljøvennlig 

vannsport som i liten grad forstyrrer sjøfugl og annet liv i sjøen. Klubbhuset varmes 
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med elekstisitet som med Nordisk strømmiks er et forholdsvis miljøvennlig energibruk. 

Klubbens følgebåter bruker bensin, men fart og forbruk er beskjedent. 

Arbeidsmiløet i klubben ansees som godt. Klubben har enkelte ansatte under 18 år, 

men har ikke registrert spesielle utfordringer i forhold til dette. Det er både kvinner og 

menn som ansatte, men de to med størst stillingsandel – daglig leder og 

aktivitetskoordinator – er menn, så kvinnedelen blir dermed lav. Tillitsvalgte, styre og 

oppmenn i klubben er ikke ansatte og det er både kvinner og menn i funksjonene. 

Disse funksjonene er helt basert på frivillig innsats. 

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 2022 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. 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 

2019 

Følgere i 

2020 

Følgere i 

2021 

OKKs offisielle Facebookside 642 845 1275 

Havpadlerne Oslo Kajakklubb 1473 1649 2017 

Flåten Oslo Kajakklubb 233 277 308 

OKK surfski (ny gruppe 2021)   124 

SUP Oslo kajakklubb (ny gruppe i 2021)   95 

OKKs offisielle Instagram   237 414 

 

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. 

http://www.okk.org/
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12. Administrasjon og drift 

12.1 Administrasjon 

Klubben har en daglig leder på 100% stilling og en aktivitetskonsulent på 50% stilling. 

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).  

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.  

De viktigste er:  

  

• Videreutvikling av aktivitetene slik at vi er landets ledende klubb for 

aktive konkurransepadlere og mangfold aktiviteter 

Vi må arbeide godt for å rekkruttere flere aktive unge konkurransepadlere. Vi 

skal også jobbe godt og langsiktig for å utvikle internasjonale topp padlere. Da 

må vi tilrettelegge for et godt miljø og gode treningsforhold for klubbens aktive 

konkurranse padlere. Samtidig sikre rekruttering ved at vi fremstår som 

attraktive for ungdom som ønsker å utvikle seg i et trenings og konkurranse 

miljø. Klubben bør også sørge for å utvikle mangfoldet av padleaktiviteter slik at 

vi er komplette innen padlesportens grener. Som landets ledende klubb bør vi ha 

alle grener, og sørge for at medlemmer med ulike ferdighetsnivåer har et tilbud.  

 

• Stor innsats for 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 stabilt høyt medlemstall 

Med en robust klubbdrift og gode fasiliteter på plass, er vi i stand til å ha ha 

mange medlemmer. 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. 

 

• 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. 
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• 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 2021. Et stabilt godt inntektsgrunnlag gir handlingsrom for 

klubbens utvikling er svært viktig de kommende årene.  

 

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,  Februar 2022 

 
Sveinung Oftedal 

Styrets leder 
 

 
Sesongen avsluttes med det tradisjonelle klubbmesterskapet 


