Årsmelding fra Elvepadleutvalget i
Lillehammer ro og kajakklubb.

Dette er en årsmelding fra klubbens elvepadleutvalg for sesongen 2016.
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Elvepadleutvalget 2016

Elvepadleutvalget er et utvalg som skal ivareta klubbens aktiviteter på elvepadlesiden.
Målsetningen for utvalget er:
Ta vare på, og fortsatt skape et sosialt og godt elvepadlemiljø i klubben.
Vekke interesse for, og utvikle dyktighet og sikkerhet i elvepadling.
Utvalget har i 2016 bestått av:
Leder: Frode Flaa.
Medlemmer: Jens Kåre Holen, Terje Meistad og Oddbjørn Flaa.

Utstyr og investeringer i elvepadleutvalget i 2016

Klubben har, etter utvalgets mening, et utvalg i elvepadleutstyr med stor bredde som dekker de
fleste «grener» innen elvepadling. Vi har totalt 21 elvekajakker i forskjellige størrelser, og til
forskjellig bruk. Vi har barnekajakker, allround-kajakker, creek-kajakker, freestyle-kajakker og
slalåmkajakker.
I 2016 Ble det ikke kjøpt inn noe elvepadleutstyr i det hele tatt. Da det ble vurdert høsten 2015 at
dette ikke var nødvendig.
Vi ser nå at behovet for mer utstyr og flere kajakker er tilstede, ettersom vi ser en stor økning i
antallet begynnere som har kommet til på høsten 2016. Derfor kommer vi i utvalget til å gi en
innstilling til Utstyrsutvalget om ganske store investeringer i 2017.
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Aktiviteter på elv i 2016:
Klubbaktivitetene på elvefronten har i 2016 vært noe høyere enn 2015. Kursene som ble holdt på
våren, genererte en liten økning i antall nybegynnere, som var meget gledelig.
Vi fikk til flere helgeturer med overnatting i Ottaområdet gjennom sesongen i fjor. Dette var
lavterskel «seniorturer» for de litt ferskere padlerne. Det ble kjempeflotte turer, med mange gode
opplevelser i strykene i Ottaelva og Sjoa. Dette er turer vi gjerne gjentar i 2017.
Målet om to grunnkurs i 2016, ble nådd, med gode deltagerantall. Oddbjørn Flaa og Barbora Hollan
avholdte ett kurs med 5 deltagere. Og Jens Kåre og Frode avholdte et kurs med 4 deltagere (en
meldte avbud, men betalte).
I tillegg til ordinære kurs, arrangerte Frode Flaa en «sikkerhets dag» i Gausa med trening i bruk av
kasteline. Også noe vi gjerne gjentar i 2017.
Oppstarten av fast padledag i uken ble ikke gjennomført 100%. Årsakene er flere, men det ble likevel
mange turer lokalt, både på Hunderfossen og i Gausa, for medlemmene. Det ble bare ikke på faste
dager.
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på diverse konkurranser gjennom sesongen, med
varierende resultater. Det er morsomt at flere av våre medlemmer gjør det godt i disse
konkurransene. Noen som kan nevnes er Elias Bergseth Aaboen som vant junior NM i slalåm, og har
deltatt i EM slalåmpadling. Elias vant også den populære «head to head» konkurransen under
Ekstremsportveko på Voss. Under samme ekstremsportfestival, så stilte Iver Bø i den prestisjetunge
triatlon-konkurransen «Horgi ned» og fikk en meget ba plassering i klassen individuell. I samme
konkurranse, men i klassen for «lag», stilte Oddbjørn Flaa, og kom på nest øverste trinn på pallen
med en rå andreplass. Oddbjørn gjorde det også veldig bra i mange brattpadlingskonkurranser
gjennom sesongen, og vant dermed sammenlagt-seieren i Norwegian whitewater cup 2016. Vi
gratulerer alle sammen.
Verdt å nevne er også at en stor gruppe fra LRKK «åpnet» den nedre delen av stokkelva tidlig på
våren. Dette er elva som kommer fra Snertingdalen, og renner ut ved Redalen. Tidligere har denne
strekningen ikke vært padlet pga av veldig vanskelig tilgjengelighet i et dypt juv med høye fosser.
Oddbjørn Flaa ledet også en gruppe padlere ned Glomåga, som renner tvers gjennom Norges nest
største isbre, Svartisen. Dette er den tredje gruppen som noen sinne har padlet denne turen som går
over to døgn, der alt må medbringes i kajakken. (video fra turen er delt på klubbens
facebookgruppe).

Vi ser at det har vært et bra oppsving i antall klubbaktiviteter i 2016, og vi håper dette fortsetter inn i
2017 sesongen.
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Leder:
2016 var et godt år for elvepadlingen i klubben. Jeg registrerte en stor interesse for elvepadling
allerede på våren, og det ble derfor avholdt to kurs denne sesongen. Kursene genererte flere nye
elvepadlende medlemmer, og førte videre til en økt klubbaktivitet, spesielt for ferskere padlere.
Elvepadlingen har gått i fra å være en typisk «ungdomsaktivitet», til å bli en aktivitet for «godt
voksne» i aldersgruppen 40+. Og disse ønsker i større grad å være medlemmer i en klubb, og få tilbud
om aktiviteter gjennom klubben. Klubbens facebook side blir flittig brukt for å avtale aktiviteter.
Pågangen i bassenget på Jorekstad har også vært vesentlig større før jul i 2016, enn tidligere. Her har
det dukket opp mange nye, som signaliserer at de ønsker å gå elvepadlekurs til sommeren. Dette gjør
at vi må ta et kraftig løft på utstyrsfronten for å kunne «betjene» alle som ønsker det. Slik det ligger
an nå, så blir 2017 en meget aktiv sesong på elvefronten.

For å få til et godt tilbud på elvesiden i klubben er vi avhengige av at ildsjeler stiller opp og kommer
med forslag til aktiviteter. Hvis noen har en god ide, eller har et ønske om å arrangere noe, så ta
kontakt med leder i elvepadleutvalget. Vi er alltid på jakt etter bidragsytere og personer som ønsker
å sitte i utvalget.
På vegne av utvalget ønsker jeg alle en opplevelsesrik og god padlesesong i 2017

Frode Flaa.
tlf: 95754578. E-post: frode.flaa@gu.no
Leder av elvepadleutvalget i LRKK.
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