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1. Styre, tillitsvalgte og administrasjon 2022 

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 

Odd Martin Osnes leder 

Gaute Solheim 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 

Vibeke Hafstad oppmann sprint/bane 

Paal Strømskroken oppmann rekrutt 

Reidar Kjelløkken oppmann maraton 

Karine Hertzberg oppmann hav  

Jon Anders Berthelsen oppmann kajakkpolo 

Pim Laken oppmann surfski 

Bastien Jalut oppmann SUP 

 

Oppnevnt av styret:  

Driftsgruppe: 

Stein Hagen materialforvalter 

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 

2022 var et svært aktivt og godt år for OKK med følgende hovedpunkter: 

 

• OKK har et stabilt høyt medlemstall med 2144 medlemmer ved utgangen av 

2022. Det er nest høyest i klubbens 91-årige historie. 

 

• I 2022 har det vært svært stor aktivitet for barn og ungdom gjennom prosjektet 

""Aktivitetsløftet – sammen på vannet" som er støttet av Astrupstiftelsen. 

Sommerleiren var igjen gratis og fulltegnet. Takk til Gjensidigstiftelsen og Oslo 

Kommune.  

 

• I 2022 har OKK organisert gratis padleopplevelser for omkring 1000 barn og 

ungdom fra 15 ulike skoler.  

 

• Amund og Eivind Vold padlet inn til en fantastisk bronsemedalje i K2 i VM i 

maraton i Ponte de Lima i Portugal i år. Eivind Vold vant Kongepokalen i NM.  

Vi tok NM-gull i K4 for 12te året på rad. Gratulerer! 

 

• OKK er fortsatt landets beste i kajakkpolo med tre av tre mulige gull. 

 

• Vi har hatt stor aktivitet innen parapadling gjennom hele året hatt et svært aktivt 

padleår med både aktivitetsdager, 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. 

 

• Årsmeldingen kan også vise til høy aktivitet inn SUP og surfski. 

 

• OKK skiftet ut nøkkelsystemet for klubbens bygg til et moderne elektronisk 

system med nøkkelbrikker. Dette gjør at man enkelt kan begrense adgangen til 

de som velger å melde seg ut og den generelle sikkerheten i klubben økes. 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 2022! Det er svært viktig for klubben.  
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3. Møtevirksomhet 

 

3.1 Styremøter 

Styret har mellom årsmøtet 2022 og årsmøtet 2023 hatt 11 ordinære styremøter hvor 2 

av disse har vært avholdt i 2023. Styreprotokollene er lagt ut på klubbens hjemmeside. 

 

De viktigste sakene som styret har drøftet gjennom året er:  

• Gjennomføring av breddeaktiviteter for barn og ungdom. 

• Utskiftning av låssystemet i klubbens bygg. 

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

• Saker vedrørende klubbens bygg og anlegg. 

• Arbeidet med paraidrett i klubben 

• Organisering av kursvirksomheten 

 

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  

Klubbens store medlemsvekst gjennom koronapandemien bremset litt i 2022 og vi har 

derfor noen færre medlemmer i utgangen av 2023, men medlemstallet er fortsatt høyt. 

Den langsiktige trenden er at kvinneandelen, andel barn og unge har styrket seg. 

 

Pr. 31. desember 2022 hadde klubben 2144 medlemmer. Dette er 99 færre medlemmer 

enn per 31. desember 2021.  Se medlemsutvikling og fordeling på alder og kjønn i 

tabellene på neste side.  

Klubben har 4 æresmedlemmer. Disse er Knut Holmann, Anne Wahl, Olaf Gunderson, 

og Erik Rønning.  
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Medlemsutvikling fra 2004 til 2022: 

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 

2022 1172 (55%) 972(45%)  2144 

*) Trolig for høyt tall pga mangelfull strykning av medlemmer  

Medlemsfordeling (alder og kjønn) i 2022: 

Alder Kvinner Menn Totalt Totalt % 

61 år + 176 344 520 24,25 

51 - 60 år 317 304 621 28,96 

41 - 50 år 235 221 456 21,27 

26 - 40 år 161 183 344 16,04 

20 - 25 år 18 28 46 2,15 

Under 20 år 65 92 157 7,32 

Totalt 972 1172 2144 100,0 

 

 

5. Økonomi 

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

styring og kontroll. Regnskapsmessig resultat i 2022 var 3.1 mill kr, først og fremst som 

følge av et stabilt høye medlemstall og god utnyttelse av offentlige tilskuddsordninger 

for idretten. I tillegg inngår en ekstraordinær inntekt knyttet til avvikling av 
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nøkkeldepositum for medlemmene. Ved årets utgang var den regnskapsmessige 

egenkapitalen på 13.5 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 

og satsinger i henhold til klubbens langtidsplan. Et lavt (men økende) 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 har 

vært god.   

7. Klubbens bygg, anlegg og materiell 

7.1 Utskiftning av nøkkelsystem 

 

OKK skiftet ut nøkkelsystemet for klubbens bygg til et moderne elektronisk system med 

nøkkelbrikker. Dette gjør at man enkelt kan begrense adgangen til de som velger å melde seg 

ut og den generelle sikkerheten i klubben økes.  

7.2 Vedlikehold av bygg og tekniske anlegg 

 

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

- Det har satt opp rekkverk på landgangene som et HMS tiltak. 
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- En del mindre bygg- og vedlikeholdsarbeider som: smøring av dørlåser/justere 

dører/ reparert krakker og benker/ skifte knuste speil/dratt til skruer på 

plattingene/skifte lysstoffrør/ 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 

vaktselselskapet Avarn AS, som varsler brannvesenet. Avarn inspiserer og stenger 

anleggene våre om kvelden, og åpner Hovedhuset med sentral- nøkkel ca. kl. 0600 hver 

morgen. Det ble i 2022 installert nytt låssystem skal øke sikringen av klubbens bygg og 

eiendeler.  

 

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 Avarn AS, 

ventilasjonsanlegg, kajakktilhengeren og HMS- for EL-anleggene. 

 

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 2022 hadde klubben følgende båtpark:  

 

• 61 stk turbåter/skjærgårdskajakker 

• 68 stk havkajakker 

• 9 stk racer K1 

• 10 stk barnekajakker 

• 2 stk barne K2 

• 26 stk polokajakker 

• 19 stk surfski 

• 4 stk surfski plast 

• 1 stk surfski barn  

• 2 stk K2 tur 

• 14 stk K2 racer 
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• 4 stk K4 

• 2 stk barne K4 

• 2 stk surfski K2 

• 2 stk ”sit on top” for funksjonshemmede 

• 2 stk hav K2  

• 27 SUP brett med årer 

• 2 stk katamaran følgebåt m/motor 

• 1 stk Pioner følgebåt m/motor 

 

7.7.2 Nye kajakker 

Klubben har i 2022 anskaffet 2 stk nye havkajakker, 2 stk parakajakker, 6 stk SUP brett, 

2 stk nye surfski, 6 stk nye polokajakker. En del gamle og utdaterte båter har blitt gitt 

bort, solgt eller skrotet. 

 

7.7.3 Vedlikehold av klubbåter 

Klubblåtene 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 

Einar Knutsen har reparert og fakturert timer. 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 to nye 

tredemøller. Dette gir medlemmene et stadig bedre treningstilbud. Lars Hjemdal har 

utført vedlikeholdsarbeid på apparatene i treningsrommet. 

7.7.6 Kajakkhengere 

Det ble kjøpt inn en ny liten kajakkhenger. Årlig vedlikehold ble gjort på de to 

eksisterende hengeren. 

 

7.8 Båtplasser  

Medlemsplasser med båtplassavgift: 

I 2022 var det rundt syv hundre 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. 

 

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

det rundt tretti på venteliste for båtplass. 
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Det er flest søknader om plass til havkajakk med ventetider på opptil ett 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. 

 

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 2022 

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 

 

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 
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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 2022: 

 

• 68 Introduksjonskurs. 

Av disse er 32 kurs for nye medlemmer, 3 for surfski , 15 kurs for bedrifter. 

• 7 Grunnkurs Hav. 

• 1 Grunnkurs Surfski 

• 3 Teknikkurs Hav 

Av disse er 2 åpne kurs og 1 for bedrift. 

• 2 Rullekurs 

 

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 

 

De eldste i klubben har et godt aktivitetsmiljø på dagtid. OKKs veteranpadlere trener 

flere ganger i uka på formiddagen og møtes etterpå til felles lunsj. Til faste tider møtes 

de på kjøkkenet eller på balkongen til kaffe og sosialt samvær der diskusjonene foregår 

med stort engasjement.   

 

De eldste kajakkpadlere i OKK har passert 90 år. Alder er ingen begrensning, bare en 

utfordring! Om vinteren trener de innendørs for å vedlikeholde eksisterende 

muskulatur, for 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.  
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Velkommen til «Hver gang vi møtes på OKK» for en kopp kaffe og lunsj og sosialt samvær 

etter trening hver mandag, onsdag og fredag ca. kl. 12! 

 

 
Bjørn Slapø har fylt 93 år og er fortsatt en aktiv padler i klubben hele året så lenge isen er 

borte. Bjørns gode humør smitter og bidrar til trivsel på bryggekanten. 

 

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 godt over 10 år. 

 

8.4.1.1 Internasjonale resultater i 2021 

 

Amund og Eivind Vold padlet inn til en fantastisk bronsemedalje i K2 i VM i maraton i 

Ponte de Lima i Portugal i år. Portugal viste seg som de sterkeste. Voldbrødrene 

kjempet hardt om sølvet mot Spania, men spanjolene som er årets Europamestre trakk 

det lengste strået. Det er 20 år siden Norge har tatt medalje i K2 maraton i det øverste 

nivået på herresiden. OKK gratulerer Vold brødrene med medalje i VM. 

 

Eivind Vold har også vist seg å være en av verdens beste herrepadlere på short track 

distanser og Maraton distanser i 2022 sesongen. I Europamesterskapet i Silkeborg ble 

Eivind nr 4. I World Games Alabama padlet Eivind inn til 3 plass men fikk «penalty «og 

endte på 4 plass. I Europamesterskapet sprint i München ble Eivind også nr 4 på 
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distansen 5000m. Litt kjedelig med mange 4 plasser 

men en solid sesong av Eivind. Han deltok også i VM i 

surfski hvor han ble Nordens beste utøver.  

 

Amund er tålmodig etter sykdommen, men klarte 

likevel en god 7 plass på short track i  maraton EM i 

Silkeborg. 

 

Håkon Hafstad padlet inn til sølv i på K1 200m i under 

Nordisk mesterskap Tampere Finland. Han ble kun 

slått av sterke Danske Nikolaj Bryde. Håkon satt i 

båten som padlet  inn til sølv på K4 500 og bronse på 

K2 200m. Det at Håkon har etablert seg som en av 

Nordens sterkeste K1 padlere i junior klassen er 

imponerende. 

8.4.1.2 Nasjonale resultater i 2021 

 

Norgesmesterskapet k-1 i Kristiansand  

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

Eivind padlet inn til sin tredje kongepokal på K1 1000m under NM. Han vant med klar 

margin med over 3 sekunder foran sin bror Amund Vold.  

 

Eivind delte seieren på K1 500 m med Vemund 

Næss Jensen fra Bærum, det var umulig å skille 

ved få tusendeler.  Amund sikret bronsen på 

500m. På spesialdistansen 5000 m sikret Eivind 

igjen et nytt NM gull mens Amund tok sølvet. 

Det ble hele 3x NM Gull til Eivind, og han ble da 

den store NM kongen i Kristiansand 

 

I juniorklassen ble Haakon Hafstad nr 2 på k-1 

500m som han beste resultat, Håkon har hatt 

jevn god utvikling gjennom alle år i OKK. Våre 

øvrige juniorer Jens Ulrik Ruus Quale ble nr 8 på 

K1 1000m i finalen med litt sykdom i kroppen, 

og Joakim Seljelid ble nr 9 i A finalen på K1 

200m. Gutta viser stadig god fremgang. 

 

Ekstra gledelig denne helgen var 2x bronsemedaljer i ungdom herre klassen på K4 

200m og K4 500m ungdomspadlerne Alexander Røer-Amundsen og Dastin Farzelayev 

fikk med seg de unge G14 padlerne Fredrik H Wigaard og Jonathan Bjørnstad på K4 

200m. Det er stund siden vi har tatt medalje i UM i ungdomsklassen. På K4 500m ble 

Alexander byttet ut med William Kvalnes her padlet de inn til en hederlig god 3 plass 

også.  Dette lover godt for nye unge OKK padlerne. 
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Norgesmesterskapet i  Lagbåt på Årungen  

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

NM.  Håkon Hafstad, Eirik Usland Gade, Thomas Lothe og Mathias Svoren sikret OKK 

Gull på K4 1000m lørdag på Årungen. Dette er OKK`s gullfangst sammenhengende 

hvert år i k4 siden 2011 i senior herre. Amund Vold og Eivind Vold vant lett k2 5000m 

som forberedelse til VM i Maraton. Vold-gutta samt Lothe og Usland kjørte også K4 

500m. Her ble det «bare sølv» og 13 hundredeler bak gullet. 

 

I junior herre padlet Håkon Hafstad og Joakim Seljelid inn til Gull på K2 200. De viste 

imponerende lagbåtpadling med over 160 i frekvens og sikret gullet med noen få  

hundrededelers margin. Her overasket de flere forhåndsfavoritter. I Junior Herre sikret 

Håkon Hafstad og Jens Ulrik Ruus Quale og en god bronse i en sterk motvind på k2 

1000m samt en sterk bronse på k2 5000m. Gratulerer! 

 

I G14 viste Fredrik Holm Wigaard sitt ypperste 

og vant G14 i et tett oppgjør på K1 200m. 

Fredrik «klinket» også til på K1 500m med 

gull. Det var sterk motvind 4-5 m/s og 2min 9 

sek  fra en 13 åringen som har enda et år igjen 

i årsklassen er nok det sterkeste OKK har sett 

i gutteklassen gjennom tidene. Fredrik padlet 

også inn til sølv på langløpet. Fredrik har vært i 

toppen i G14 i år og han har altså enda et år 

igjen i samme årsklasse. 

 

Vi har hatt en økning av nye utøvere som 

deltar på konkurranser sammenlignet med 

2021. Vi var 26 utøvere totalt som deltok i 

konkurranse.  Det er i veldig gledelig med 

flere OKK rekrutter og gode resultater på dem 

som deltok for første gang. Neo Mayer padlet 

inn til en fantastisk fin 3 plass i klassen G12 år. 

Helena Stenslet er med for første gang på 

Norges cup og padlet inn til en meget fin 4 

plass i klassen P12 år som var imponerende 

bra. Andre rekrutter som har god utvikling er 

Natalie Øien,  Cilja Kjellen Leonard Sørli, 

Jonathan Bjørnstad, Johan Greben, Endre 

Vatnar og William Kvalnes. Våre 

ungdomspadlere Dastin Farzelayev og 

Alexander Røer-Amundsen fortsetter også sin 

svært gode fremgang i ungdomsklassen.  
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Konkurranser og treningssamlinger vi har deltatt på i 

2022 er: 

 

Påskesamling Flekkefjord 

NC-1 Årungen 

NC-2 Bestumkilen 

NC 3 Bergen  

NC 4 Årungen 

NM Veka Skien 

NM Maraton Setskog 

NC 5 Kristiansand 

NM NC 6 Årungen 

Klubbmesterskapet OKK 

 

I tillegg til dette deltok vi i klubbregi på Copenhagen 

Spring regatta samt at vi hadde en meget hyggelig ski 

samling før jul på Skeikampen for alle våre 20 utøvere 

i flatvanns gruppa. Ellers måtte Per Christian Wessel 

gi seg som trener men vi har fått inn en god erstatter 

ved Jacob Norenberg. Det blir spennende for 

flattvannsgruppa i 2023. 

8.4.1.3 Rekruttering, breddeaktivitet og integrering 

 

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

har økt aktivitetsnivået i betydelig i 2022 og styrker det gode barne- og ungdomsmiljøet 

vi har i klubben.  

 

 



 

 16 

 

Prosjektet mottar flerårig støtte fra Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse, DNB 

Sparebankstiftelsen og BUFDIR. OKK er svært takknemlige for denne fantastiske 

støtten! 

 

På årlig basis har vi mottatt vi støtte fra blant annet Oslo idrettskrets, Norges 

padleforbund, Oslo kommune (Bydel Ullern, Bymiljøetaten, Helseetaten), 

Gjensidigestiftelsen (sommerleir for barn, og prosjekt for parapadling) og i 2023 mottar 

vi også støtte fra Oslofjord Sparebank.   

  

 

                              
 

 

       
 

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.   

 

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.  
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Sommerleir 2022 i 6 uker (uke 25, 26, 27 og 31, 32, 33) 

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

Gjensidigestiftelsen, Oslo idrettskrets og Bydel Ullern.  

Se program for sommerleiren og mer info på nettsiden. 

I 2022 deltok 170 barn i alderen 9-14 år en uke hver og 30 sommervikarer i alderen 17-

30 år jobbet noen uker hver. 20 av sommervikarene har padleerfaring fra OKK, mens 10 

sommervikarer var lønnet av Bydel Ullern gjennom UNG JOBB-prosjekt. De nye 

sommervikarene fikk opplæring i alle padlegrenene av de erfarne padlerne i klubben. 

 

OKK Sommerleir 2022 – hver uke var det ca. 25 barn og 10 ungdom på sommerjobb 

 

Sommervikarene deltok på Ung lederkurs med Oslo idrettskrets (OIK) hos OKK der 

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

aktivitetsledelse, planlegging med øktplan.  

Besøk fra Oslo idrettskrets er dokumentert her:  

• Sommer 2022 - Idrettsglede på land og i vann!  

• Sommer 2021 - Moro i vannet med Oslo Kajakklubb. 

Leirskolelederne denne sommeren med lang padlerfaring var Marcus Wang, Martin 

Hafstad, Victoria Wang og Mikkel Blomnes. De ledet én eller flere uker hver og 

motiverte ungdommen på sommerleiren.  

Også i år fikk vi mange tilbakemeldinger fra foreldre og barn at dette var årets beste 

sommeropplevelse! Tusen takk til alle ledere og sommervikarer for flott innsats! 

 

  

https://www.okk.org/V5/wp-content/uploads/2022/02/2022-PROGRAM-OKK-sommerleir-v1.1.pdf
https://www.okk.org/2022/03/okk-sommerleir-2022/
https://www.osloidrett.no/nyheter/oslo-kajakklubb
https://www.osloidrett.no/nyheter/moro-i-vannet-med-oslo-kajakklubb
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Nedenfor er noen glimt fra sommerleiren. 

 

Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap holdt kurs i livredning og førstehjelp for 

barna og ungdommene hver torsdag i sommerleiren. 

 

Imponerende hvor raskt barna lærer å padle både havkajakker og flattvann. 

 

Tuva Langballe hjelper de som vil prøve å padle racerkajakk! 
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Under stafetten hver fredag bli det mye bading og full fart i alle farkoster inkludert SUP! 

 

Hver dag avsluttes rolig med en iskald is og evaluering av dagen med barna. 

 

Sommervikarene har planleggingsmøte hver morgen før barna kommer og evaluering på 

slutten av dagen. 

 



 

 20 

 

NRK og byråd for idrett og kultur kom, Omar Samy Gamal, på besøk på sommerleiren.  

 

 

Padling og friluftsliv med skoler 

I 2022 har OKK organisert gratis padleopplevelser for omkring 1000 barn og ungdom 

fra 15 ulike skoler. Vi mottar hele skoleklasser og mindre grupper. 

Ett fokusområde i 2020-2022 har vært å tilrettelegge aktiviteter som inkluderer unge 

med spesielle behov og utfordringer. Dette omfatter tema som livsmestring, psykisk 

helse, inkludering og mangfold. Utforskning og læring for alle parter: Som idrettsklubb 

kan OKK bidra med tilrettelegging av padling med sjøen som læringsarena overfor 

barn og ungdom med ulike utfordringer ved å jobbe tett sammen med dyktige lærere, 

rådgivere og miljøterapeuter i skolen.  

Les mer om prosjektet Padling og friluftsliv her med evalueringsrapporter fra lærere og 

elever ved de ulike skolene. 

 

 

https://www.okk.org/2023/01/padling-og-friluftsliv-med-skoler/
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Kajakk og nærfriluftsliv med vakre naturopplevelser og andre aktiviteter ved sjøen 

stimulerer til praktiske mestringsopplevelser i en tverrfaglig uteskole.  

 

 
Bildet viser ett av mange gode øyeblikk på padletur i Oslofjorden med skoleklasser i 2022-
sesongen.  Her mediterer skoleungdommen i kajakkene mens de får seg en beinstrekk og holder 
hverandres kajakk tett sammen i flåte.  
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Effektmåling: Padleerfaringene evalueres på Øraker skole av og med elevene selv.  

 

 

 
Ungdommen i Oslo kajakklubb planla og organiserte en dag der mange frivillige bidro til å 

plukke søppel i Bestumkilen og nærområdet til OKK.  
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Friluftslivets dag 2022 

Oslo kajakklubb gjorde en stor frivillig innsats 4. september 2022 på Friluftslivets dag. 

OKK stilte med kajakker og instruktører denne dagen og gav padleopplevelse til 

omkring 80 barn og voksne trygt ut på Sognsvann i stabile kajakker og SUP-brett.  

Se opptak av Friluftslivets dag på NRK Nyheter her. 

 

Innetrening for de yngste barna i kajakkskolen om vinteren 

Om vinteren frem til april har vi fått i stand en avtale om å bruke gymsalen på Lilleaker 

skole hver mandag.  Dette er et tilbud til barn i alderen 9-12 år og vi har fått en ganske 

stabil gruppe på opptil 10 personer som møtes for å leke, spille ball og gjøre litt 

basistrening med kondisjon, balanse og styrke. Hovedtreneren Amanda Robertsen har 

bra kustus på barna som er fulle av energi og lekenhet! 

 
 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202209/NNFA03090422#t=1095s
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Treningsgruppe for jenter en gang i uka 

OKK har opprettet en egen treningsgruppe for jenter som trener fast på tirsdager kl. 18 

i vinter. Jentene er i alderen fra 12 til 16 år. Dette har blitt godt mottatt og gitt mange 

positive effekter på miljøet og samholdet blant de yngste. Jentene inviterte flere ganger 

til lørdagstrening og felles lunsj for gutter og jenter i vinter der alle tar med litt mat hver 

og deler med hverandre. Det er viktig å ta vare på jentene i klubben for de er også gode 

på å inkludere gutta. 

 

 
 

 

Informasjonsdag på bryggekanten – Alle skal med! 

Trenerteamet til Tom Selvik inviterte barn i alle aldre i klubben til infomøte 29. 

september sammen med foreldre. Totalt 90 personer (barn, foresatte og trenere) møtte 

opp! Trenere og de erfarne utøverne fortalte hvor gøy det er å være en del av det gode 

miljøet i Oslo kajakklubb. Padleglede for alle betyr at vi ønsker at alle deltar uansett 

nivå på turer, samlinger og konkurranser! Etterpå fikk alle prøve å padle ulike kajakker. 
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Klubbkvelder for å bygge godt miljø og samhold 

 
 

Rekrutt og Juniorgruppa har tatt initiativ til informasjonsmøter for foreldre, 

klubbkvelder med trening, stafett og sosiale aktiviteter i løpet av høsten og vinteren. 

 

Les mer om klubbkvelder som ble organisert i høst her: 

• Klubbkvelder med lagkonkurranser, samhold og samarbeid som tema 

• Skisamling på Skeikampen med rekruttene 

• Førjulstreff på Oslo Kajakklubb 

 

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 aktiviteter. Her kan nevnes noen vi har 

hatt kontakt og samarbeidet med i 2022: 

• Tett samarbeid med Kultur og oppvekstavdelingen (UNG JOBB, SALTO), 

barnevernet og BUP i bydel Ullern, samt dialog med foresatte, skoler mm.  

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

falle utenfor. I løpet av 2021-2022: 10 ungdom fikk jobb gjennom sommerleir i 2022 

og aktivitetskonsulenten i OKK fulgte opp 7 ungdom i jobbpraksis på deltid. 

• Skoler fra flere bydeler i Oslo (totalt 15 ulike skoler og ca. 1000 elever).  

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

samarbeidsleker for ungdomsledere og sommervikarer i OKK. 

• Norsk Friluftsliv (seminarer, workshops, samarbeidsmøter om inkludering og 

mangfold, Forum for Flerkulturelt friluftsliv) og bidrag med padleopplæring på 

Friluftslivets dag på Sognsvann. 

https://www.okk.org/2022/10/klubbkveld-med-lagkonkurranser-samhold-og-samarbeid-som-tema/
https://www.okk.org/2022/12/skisamling-pa-skeikampen-med-rekruttene/
https://www.okk.org/2022/12/klubbkveld-med-julegrot-glogg-og-quiz/
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• Inkluderingstiltak under OKK Sommerleir. Samarbeid med Tøyen Sportsklubb 

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

sommerleir for noen utvalgte barn og ungdom fra TSK. 

• NIF, 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 og NPF (kurs 

og kompetanseheving innen livredning og førstehjelp). 

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

rulletrening i kajakk).  

• Avtale med Ullern Basket om bruk av gymsal på Lilleaker skole for de yngste barna 

i kajakkskolen (9-13 år) om vinteren. 

• BUFDIR og utvekslingsprogram gjennom Erasmus Plus Ungdom (kurs om 

gruppeutvekslinger for ungdom og møter om inkludering for og med ungdom). 

• Prosperastiftelsen og Gjensidigestiftelsen: spørreundersøkelse og tiltaksplan for 

parapadling i OKK. 

• Samarbeid med ulike institusjoner og organisasjoner der OKK tilbyr 

padleopplevelser og opplæring, blant annet: Stiftelsen Petter uteligger, 

Rikshospitalet, Ukraina HUB Skøyen, Dråpen i Havet med flere. 

 

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 2022. Disse er: 

• Tom Slevik    (Hovedtrener) 

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

• Jacob Norenberg  (Senior/junior/ungdom/rekrutt) 

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

• Vegard Bull Jensen  (Rekrutt/ Kajakkskole) 

 

Kajakkskole, sommerleir, familieturer, skolebesøk: 

 

FLATTVANN 

• Tuva Stenersen 

• Idunn Thorsdottir 

• Håkon Hafstad 

• Jens-Ulrik Ruus Qvale 

• Amanda Robertsen 

• Marcus Wang 

POLO 

• Jon Anders Berthelsen 

• Mikkel Blomnes 

• Amund Halonen Dugstad 

HAV 

• Bastien Jalut 

• Stein Hagen 
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• Tuva Langballe 

• Jens Christian  

• William Wang 

• Vegard Andersen  

 

• Susann Iren Hall 

• Daniel Johansen 

SUP/SURFSKI 

• Bastien Jalut 

 

8.4.2 Maraton (”Flåten”) 

 

Sesongen 2022 ble den første sesongen på lenge uten vesentlige restriksjoner som følge 

av Covid-pandemien. Lokal trening i og ved klubben har foregått mer eller mindre som 

normalt og konkurransevirksomheten i inn og utland tok seg opp igjen. Vinteren slapp 

taket relativt tidlig og dette ga tidvis isfri adgang til vannet fra OKK allerede i 

vintermånedene. De fleste ventet imidlertid til påsketider med å debutere på vannet. 

  

Vi har ikke hatt organiserte gruppetreninger for Flåten i 2022. Årsaken er dels at 

ferdighetsnivået og kapasiteten på gruppens padlere varier mye. Det har dermed falt 

seg naturlig å dele seg inn i mindre grupper som har fulgt sitt eget opplegg. Mange 

trener også med andre grupper i OKK og naboklubbene. Treningsmengden varier, men 

flere trener daglig og tidvis også flere økter daglig. 

  

Det ukentlige treningsracet omtalt som T-race eller Tirsdagsracet har fulgt normal 

prosedyre og holdt det gående fra mai til oktober uten opphold. Banen i Bestumkilen 

har vært den samme gjennom sesongen og har vært eksakt 5000-meter. Det har vært 

bra deltakelse av kvinner og menn, unge og gamle. Normalt er det ca 20 startende. Alle 

resultater er ført i protokollen som blir lagt ut i Facebookgruppen samme kveld. Jørgen 

Skabo har stått for elektronisk resultatservice gjennom sesongen.  

  

T-race cupen for damer ble vunnet av Eva Langballe med 148 poeng, mens Sverre 

Petlund vant herreklassen med 128 poeng. 

  

Jaktstarten og endelig oppgjør ble arrangert 11. oktober. Det var fine forhold med sol 

og moderat vind. Startlistene ble laget av Reidar Kjelløkken og Jørgen Skabo. Einar 

Kjerschow og Eva Beck stod for organiseringen av start og målgang. 24 deltakere 

gjennomførte løpet. Det var 9 minutter mellom første og siste startende. I mål var 

spredningen omkring 3 minutter. De tre første hadde gode marginer, men så kom røkla 

tett over mållinjen. Dagens vinner ble nykommer Paal Nielsen. Eva Langballe fikk 

andre plassen og Dag Trygve Norum tredjeplass. Etter racing var det tradisjonell 

premieutdeling med pizza, brus og kringle i klubbhuset. 

 

8.5 Surfski 

 

Surfskimiljøet i OKK vokser fortsatt i antall aktive padlere som deltar hyppig på 

mandagstreningen. I tillegg begynner miljøet å padle mer i toer.   Alt sammen fører til 

økt kompetanse hos flere, og dermed en bedre utnytelse i røff sjø i surfskipadling. 

Økt bruk av materialer fører også til økte skader og vanlig slitasje. Dessverre kunne 
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leverandørene ikke levere i rimelig tid, og lovte leveranser blir utsatt flere ganger. Vi 

kan bare spekulere i hvilken grad det har påvirket surfskimiljøet vårt, for det er en bra 

miks av private eide båter og klubb båter. Vi fikk to nye surfski i 2022. 

  

I 2022 har det igjen vært et godt forsøk til å starte opp ungdomspadling i surfski. Selv 

om det var startet med mye positivitet, var (er) det fortsatt utfordrende å formere en 

‘fast’ gjeng med deltakere og trenere.  

  

Antall deltaker i vår egen Facebook gruppe (OKK surfski) økes fortsatt. Deltakere er 

ikke utelukkende OKK medlemmer. Det bidrar til en utvidet surfskimiljøet, hvorav 

OKK er ledende. OKK tilbyr en mandagstrening for OKK medlemmer. Mange følger 

plattformen «Bølgen Surfski – Lek i en ski» og deltar på «Seadog» på torsdager. Begge 

plattformer kommuniserer om spontane surfski aktiviteter som Downwind-turer.  

  

For OKKs surfski konkurransepadlere var både Bellevue Ocean Race (Danmark) 

Nordisk Mesterskap i Risør (Sildodden Challenge) et fint mål.  I Danmark var det ‘bare’ 

Anders W. Andersen som kom på pallen (bronse), og i Risør vant han Gull i SS1 og SS2 

med Vegard R. Andersen. I mixed SS2 ble det bronse til Tora Juul og Einar Kjerschow. 

Det ble også bronsemedalje til Astrid Arnesen i SS1. 

8.6 Kajakkpolo 

 
 

Rekrutering 

I år har det vært mange som har kommet for å prøve kajakkpolo i klubben. Noen 

kommer fra OSI elvepadling og flere er fra skoleklasser som har besøkt OKK. Vi har 
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også hatt hyggelig besøk fra Nederland og Belgia. Alt i alt har gjennomsnittet deltagere 

hver trening gått opp fra 2021. Fokuset i år har vært å arrangere aktiviteter for å skape 

samhold sånn at eksisterende spillere velger å komme oftere på trening. Samtidig blir 

det lettere for nye spillere å bli kjent med resten av laget. 

 

Aktiviteter 

Som vanlig har det vært treninger 3 ganger i uka under utesesongen. På vinteren har vi 

vært så heldige å fortsatt kunne bruke bassenget på NIH for å trene på søndager, og de 

mest motiverte har trent styrketrening på klubben. Som tidligere år har klubben også 

stilt til NM og NC. I år startet konkurransesesongen her i Oslo i mai, etterfulgt av NM i 

Skien under NM-veka og i september ble det holdt en NC i Trondheim. 

I tillegg til de vanlige samlingene har vi arrangert hytteturer og andre sosiale 

samlinger, samt trening i Sandefjord sammen med spillerne fra Larvik. 

 

Resultater 

I NorgesCupen i mai ga vi alt vi kunne for å 

vinne over Larvik. Under NM vant Oslo akkurat 

til tross for at seniorspillerne ikke kunne møte 

opp og at Larvik hadde toppa lag, 

forhåpentligvis kan OKK fortsette å produsere 

bra spillere. I Trondheim vant vi også mot 

Larvik i finalen. OKK tok dermed tre av tre 

mulige gull i 2022! 

 

Utstyr 

På grunn av kajakkpolos natur slites mye av utstyret. Derfor har vi jobbet mye med 

vedlikehold i år, dugnader etter trening og mye gaffateip har vært viktig. Vi har også 

gjort forebyggende arbeid for å beskytte kajakkene i stativet. Vi har også vært heldige å 

fått støtte til å kjøpe inn nytt utstyr for å bytte ut det som ikke lenger kan fikses. 

Ettersom kajakkpoloaktiviteten øker har vi også kjøpt inn nytt utstyr for å passe på at 

alle som vil prøve kajakkpolo kan få sjansen. 

 

8.7 Havpadling  

8.7.1 Generelt 

2022 ble det første nokså normale året etter pandemien. Gruppa har jobbet med å 

bygge opp havpadlemiljøet i klubben etter et år hvor mange turer ble avlyst, og 

kursvirksomheten var lav.  

 

Aktivitetsnivået i 2022 har fortsatt vært litt lavere enn før pandemien. Det har kommet 

til mange nye padlere de siste årene, men ikke alle blir aktive i havpadlegruppa. De 

faste padledagene er kjernen i å bygge et aktivt miljø, samt varierte helgeturer og 

sommerturer.  
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8.7.2 Aktivitetsledere og kursledere 

Kursvirksomheten i klubben er viktig både for rekrutteringen og for å heve 

kompetansen.  Aktivitetsledere som leder kurs, blir gjerne gode turledere. I løpet av 

2022 har flere aktive padlere blitt aktivitetsledere, og fire av Havpadlegruppas 

medlemmer har tatt videregående kurs. Begge deler er viktig for at vi skal kunne 

utvikle miljøet, øke kompetansen og ikke minst organisere flere og tildels mer 

krevende turer. Samtidig må den vanlige hverdagspadlingen gi gode muligheter for 

gradvis å bygge opp padleferdigheter og erfaringer.   

 

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.  For å hjelpe 

ferske aktivitetsledere igang har Havpadlegruppa utformet et informasjonsbrev til nye 

aktivitetsledere. Det gir 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. Dette er det 

stor interesse for. Med den nyopprettete kurskomiteen tror vi klubben er godt rustet til 

å rekruttere flere aktivitetsledere, og at flere går videre i våttkortstigen. 

 

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.  
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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 2372 medlemmer, en økning på 

355 siste året.  Facebooksiden til Havpadlerne brukes for å annonsere onsdags- og 

torsdagspadling. 

 

I tillegg har aktivitetslederne en egen Facebookgruppe for å planlegge og koordinere 

aktiviteter og oppsummere erfaringer.  Aktivitetsledernes facebookgruppe har 100 

medlemmer.  

8.7.4 Turer, samlinger og arrangementer 

Sesongen 2022 startet med vårsamling i Gurvika i april, med et bredt utvalg av turer i 

skjermet farvann eller ute i bølgene og med teknikktrening. Samlingen var også 

tilrettelagt for parapadlere. Vårsamlingen ble en flott start på sesongen. 

 

Onsdags- og torsdagsturer er som sagt kjerneaktiviteten i havpadlegruppens 

virksomhet. Disse gjennomføres ukentlig fra slutten av april til og med oktober, kun 

avbrutt av ferieperioden i juli. I 2022 prøvde vi ut en ordning med en «mellomgruppe» 

for padling på tirsdager, i tillegg til torsdagspadlingen for nybegynnere og 

onsdagspadlingen for øvete padlere. Med tre faste padledager har det til tider vært 

vanskelig å dekke opp behovet for turledere, og utover sommeren og høsten så vi også 

at det var få deltagere på ganske mange padledager. For å sikre kapasitet på 

turledersiden og samle miljøet mer går Havpadlegruppa tilbake til padling to dager i 

uka i 2023; onsdager og torsdager. Dersom det kommer mange deltagere på 

onsdagspadlingen og det er interesse og turlederkapasitet, vil man kunne dele gruppa i 

to.    

 

Det ble gjennomført en rekke turer i 2022: Fyrtur fra Arendal til Kragerø, 

overnattingstur til Vansjø, lavterskelturer i indre Oslofjord, helgetur til Bohuslän og 

fjellpadletur. Vi arrangerte en sommertur til Moldeområdet og en til Solund. Ukeslange 

padleturer i nokså utsatt farvann gjør ofte at den opprinnelige planen må omrokkeres, 

det skjedde i 2022 også. Videre har det vært rull & tull & redningsøvelser, fototur og 

avslutningstur til Smøgen i Sverige. Havpadlegruppa legger opp til økt turaktivitet i 

2023. 

 

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 

Ukentlig styrketrening i klubbens lokaler har kommet godt igang. Det også vært flere 

økter for rulletrening i svømmehall.  
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8.7.6 Utstyr 

Det er viktig at klubben kan tilby utstyr til medlemmer på turer. Den høye aktiviteten 

sliter på utstyret. Det er veldig bra at de nye Zegul-kajakkene er under utbedring for å 

sikre at skott mellom cockpit og framre lasterom ikke løsner, og at vi får flere kajakker 

som også er egnet til lengre turer. Vi ser også fram til bedre årer (glassfiber) for 

havpadlingen. Havpadlegruppa organiserer selv to dugnader for reparasjoner og 

gjennomgang av utstyr, vår og høst. 

8.8 SUP 

 

I 2021 opprettet OKK SUP som en egen aktivitetsgruppe med Bastien Jalut som 

oppmann. Dette har medført at SUP som padlegren fått et skikkelig oppsving i klubben 

i 2022. 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. 

 

Folk og dyr i alle aldre har blitt glad i SUP-padling 

I 2022 har OKK hatt faste treningstider en gang per uke gjennom store deler av 

sesongen der aktivitetsledere med SUP erfaring og SUP-entusiaster i klubben har 

bidratt med å lære opp nye medlemmer som vil prøve SUP som rekreasjon og 

turpadling. 

 



 

 33 

Aktivitetsleder Sandra Leonardsen og Thomas Nilsen leder an når SUP-entusiastene 

samles til trening på onsdager der deltakerne prøver både harde brett og oppblåsebare 

brett. 

Det har blitt opprettet en OKK Facebook side, «SUP Oslo kajakklubb» der antall 

medlemmer stadig vokser. Vi bruker den kanalen til å promotere SUP i klubben, og 

invitere til felles aktiviteter til andre i Oslo og omegn. 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. Egen våttkort-stige for 

SUP er under utvikling der OKK og Bastien Jalut har bidratt med utkast til øktplaner 

mm. Det at NPF styrer grenen vil også bety mye for utvikling av SUP som gren i 

padleidretten.  

 

 

 
Når det gjelder SUP-konkurranser, har OKK hatt den aktive SUP-padleren Thomas 

Nilsen (20 år) som medlem siste året. Han har erfaring fra konkurranser i USA der han 

vokste opp.  

 

 
Det har vært en inspirasjon å følge med Thomas i konkurranser høsten 2022: Han vant 

Svensk SUP-mesterskap i Gøteborg, kom på 8. plass i EM i Danmark og hevdet seg bra 

i VM i Polen i september under meget krevende værforhold.  
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Thomas viser padleteknikk til sommervikarer og ungdomsledere fra Tøyenakademiet. 

 

Thomas har bidratt med å lære opp mange i OKK i padleteknikk på SUP i løpet av 

sesongen. Han ønsker å bidra til å spre SUP i Norge og er en flott rollemodell og 

inspirasjon for andre SUP-entusiaster.  

 

Thomas bor nå i Kragerø med familien og trener der. Du kan lese mer om Thomas 

Nilsen da han deltok sammen med kajakkpadlere i Hisøya rundt og i Blindleia-løpet. 

Han er også omtalt i en SUP-artikler på padleside.no og i Kragerø og på Franzefoss.no 

står Thomas omtalt da han mottok Franzefoss-stipendet i 2022. 

 

SUP-brettene 

Klubben har i 2022 fått noen nye oppblåsbare brett og harde brett for medlemmene. 

Klubben er derfor godt rustet til introkurs, lek og konkurranseaktiviteter. 

 

Kursvirksomhet 

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. I tillegg har mange voksne 

medlemmer i klubben fått enkel innføring i padleteknikk.  

 

Ettersom NPF lager et kurssystem med våttkort, kan vi i fremtiden 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».  

 

Faste 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 

https://www.padling.no/nyheter/hisoeya-rundt/
https://www.okk.org/2022/07/seier-til-amund-vold-i-blindleialopet-og-himla-greie-okk-prestasjoner/
https://www.padlesiden.no/artikler/han-konkurrerer-i-sup-worldcup-em-og-vm/
https://www.franzefoss.no/nyhetssaker/franzefoss-stipend-fremmer-sup-sporten
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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. 

 

 

 
Barna på sommerleir er veldig glad i SUP som stimulerer til mye bading, lek og moro som 

igjen gir trygg vanntilvenning og bedre svømmeferdigheter. 

 

8.9 Aktiviteter for personer med funksjonsvariasjoner 

 

OKK har gjennom 2022 iverksatt flere tiltak med universell utforming for å gi et allsidig 

aktivitetstilbud for medlemmer med funksjonsvariasjoner (HC-heis, ramper inn og ute, 

elektrisk dør mm.). Parapadlere har gjennom hele året hatt et svært aktivt padleår med 

både aktivitetsdager, kurs, turer, samlinger og egenaktivitet. 

 

Takk til våre økonomiske støttespillere som gjør arbeidet med tilrettelegging for 

parapadling mulig: 

      
 

I tillegg vil OKK takke for den frivillige innsatsen fra våre medlemmer. Totalt er bidraget 

med dugnadsinnsats på flere tusen timer i løpet av et år. Parapadlerne uttrykker en stor glede 

og takknemlighet for at OKK-medlemme skaper et trygt og inkluderende miljø. Også 

parapadlerne er med og bidrar som gode ambassadører for klubben. 
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Oslo Kajakklubb har i 2022 arrangert en rekke aktiviteter for parautøvere 

• padlekurs med livredningsøvelser på ulike nivåer for parautøvere og personlige 

assistenter både på sjøen og innendørs i basseng om vinteren 

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

ukedagene 

• kompetanseoverføring og opplæring av parautøvere og aktivitetsledere i 

tilrettelegging og tilpasning av utstyr for personer med funksjonsvariasjoner 

• aktivitetsdager med parapadling i juni og september med stor oppslutning blant 

parautøvere og deres familier, i samarbeid med interesseorganisasjoner og 

andre idrettsklubber (kajakk, seiling, roing) 

• lavterskelturer som inkluderer parapadlere med overnatting på øyer i 

Oslofjorden 

• OKK har bidratt på arrangementer organisert av Sunnaasstiftelsen: Camp Spinal 

Sommer 2022 (juni) og Brain Camp YNG for barn og ungdom (august) 

 

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.  

 

OKK deltok på en meget viktig workshop i mai-2022 om paraidrett organisert av NIF i 

mai med tittelen En idrett – like muligheter. Se også dokumentet En idrett -like 

muligheter - Parastrategi for norsk idrett 2022-2027 basert på visjonen «Idrettsglede for 

alle». 

 

Spørreundersøkelse og tiltaksplan 

Takket være støtte fra Gjensidigestiftelsen har frivillige (Pro bono konsulenter) fra 

Prosperastiftelsen gjennomført en spørreundersøkelse og utarbeidet en tiltaksplan for 

videreutvikling av parapadling i OKK. Les introduksjon om prosjektet her. Prosessen 

med kartlegging av behov og ønsker gir flere positive effekter: økt bevisstgjøring og 

forståelse blant medlemmer, samt identifisering av muligheter og begrensinger mht. 

https://www.paraidrett.no/en-idrett---like-muligheter/
https://olympiatoppen.no/contentassets/6d8054117b6543fe9f527d3c06878786/parastrategi-en-idrett-like-muligheter.pdf
https://olympiatoppen.no/contentassets/6d8054117b6543fe9f527d3c06878786/parastrategi-en-idrett-like-muligheter.pdf
https://prosperastiftelsen.no/project/oslo-kajakklubb-parapadling/
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parapadling. Behov og ønsker ble belyst fra følgende to perspektiver: «Den sosiale 

padleren» og «Treningspadleren» med sine særtrekk og likheter: 

 

 
Stor takk til Prosperastiftelsen for godt levert arbeid og rapport! 

 

Resultatet av undersøkelsen og handlingsplanen ble presentert for styret i OKK og 

tiltakene følges opp av OKK i et godt samarbeid mellom alle berørte parter (styret og 

ledelsen, arbeidsutvalget for parapadling og tilrettelegging, aktivitetsledere og 

parautøverne).  

 

Arbeidsutvalg for tilrettelegging og parapadling (etablert 2020) 

Medlemmene i arbeidsutvalget består av parautøvere og tilretteleggere som bidrar med 

nettverksbygging, rekruttering, søknader om finansiering, planlegging og 

gjennomføring av aktivitetsdager, turpadling og padleopplæring.  

 

Arbeidsutvalgets medlemmer:  

Luis Gran (aktiv parautøver), 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). 

 

Aktivitetsdag for parautøvere  

Oslo kajakklubb arrangerte aktivitetsdag for parautøvere (personer med 

funksjonsvariasjoner) lørdag 18. juni og 17. september.  
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Aktivitetsdagene var 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). 

Lørdag 18. juni var også et samarbeidsprosjekt mellom OKK i Bestumkilen og KNS 

(Kongelig Norsk Seilforening), Norges Seilforbund og Oslo roklubb der utøverne fikk 

prøve flere aktiviteter som paraseiling, parapadling og roing på Oslofjorden.  

Total var det ca. 30 besøkende denne dagen hos KNS og ca. 25 parautøvere som fikk 

prøve kajakk og SUP-padling, og familiemedlemmer i alle aldre som ble med 

parautøverne. Totalt 16 medhjelpere og tilretteleggere fra OKK og 

interesseorganisasjonene. OKK fikk låne en tilpassede kajakker med flottører fra RA 

Padleklubb (Kolbotn) og noe tilrettelagt utstyr fra Sunnaasstiftelsen (tørrdrakter, 

grepshansker, store vester). 

Les mer her: Vellykket satsning på parapadling i Oslo Kajakklubb. 

Samarbeid med Sunnaasstiftelsen og RA padleklubb 

Under Camp spinal Sommer 2022, inviterte Sunnaas Stiftelsen til parapadling 17. juni. 

Aktivitetslederne og ungdomsledere fra OKK bidro med tilrettelegging og sikring av 

padleaktivitetene, i samarbeid med Ra padleklubb som har lang erfaring med 

tilrettelegging for funksjonshemmede. 

 

9. Arrangement 

OKK arrangerte et Norgescupstevne i Bestumkilen i mai, og et Norgescupstevne i 

kajakkpolo i klubbens lokaler. Begge arrangementene var svært vellykket. 

 

https://www.okk.org/2022/09/vellykket-parapadling-i-oslo-kajakklubb/
http://www.rapadleklubb.no/
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10. HMS 

10.1 HMS for klubbens aktiviteter 

Klubben har et system for HMS for havpadling og flattvann, og dette vil i løpet av ’23 

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. 

Det henstilles til oppmenn og turledere å rapportere inn hendelser til daglig leder, og 

det vil komme en enkel registreringsmulighet for hendelser via klubbsiden 

www.okk.org.  

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 

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 2023 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. 

 

 

http://www.okk.org/
http://www.okk.org/
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 Følgere i 

2019 

Følgere 

i 2020 

Følgere 

i 2021 

Følgere 

i 2022 

OKKs offisielle Facebookside 642 845 1275 1551 

Havpadlerne Oslo Kajakklubb 1473 1649 2017 2372 

Flåten Oslo Kajakklubb 233 277 308 328 

OKK surfski (ny gruppe 2021)   124 177 

SUP Oslo kajakklubb (ny gruppe i 2021)   95 152 

OKKs offisielle Instagram   237 414 519 

 

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 

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

 

• 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 2022. 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. 
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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 2023 

 
Sveinung Oftedal 

 
 

 
 

Brødrene Vold 
En fantastisk VM bronse i K2 maraton  


