Årsmelding fra Elvepadleutvalget i
Lillehammer ro og kajakklubb.

Dette er en årsmelding fra klubbens elvepadleutvalg for sesongen 2017.
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Elvepadleutvalget 2017

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 2017 bestått av:
Leder: Frode Flaa.
Medlemmer: Jens Kåre Holen, Terje Meistad og Oddbjørn Flaa.

Utstyr og investeringer i elvepadleutvalget i 2017

Klubben har, etter elveutvalgets mening, et utvalg i elvepadleutstyr med stor bredde som dekker de
fleste «grener» innen elvepadling. Vi har totalt 23 elvekajakker i forskjellige størrelser, og til
forskjellig bruk. Vi har barnekajakker, allround-kajakker, creek-kajakker, freestyle-kajakker og
slalåmkajakker.
I 2017 Ble det bevilget en stor sum på hele 39 200.- for innkjøp elvepadleutstyr til klubben. I
utgangspunktet var det «søkt» om to nye elvekajakker. Men når utstyrsutvalget åpnet for at vi kunne
kjøpe brukte kajakker, så fikk vi kjøpt hele 6 kajakker. Dette dekte behovet for creek-kajakker som
brukes til kursing. I tillegg fikk vi solgt en av de gamle, for en liten sum, og vi kasserte 2 andre
kajakker. (sportster xl, transition og cross). Flere kajakker skal kasseres i 2018
Vi fikk gode rabatter hos Jim Cummings og strie strømmer. Og vi fikk dermed kjøpt en mengde nye
trekk, to hjelmer, to nye padleårer og et par semitørrtopper
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Aktiviteter på elv i 2017:
Aktivitetene blant klubbens medlemmer på elvefronten har i 2017 vært høy. Kurset som ble holdt på
våren, genererte en liten økning i antall nybegynnere, som var meget gledelig. I tillegg har vi kjørt en
del «en til en» opplæring, som også resulterer i våttkort.
Vi fikk til flere helgeturer med overnatting i Ottaområdet gjennom sesongen i fjor. Dette var
lavterskel turer 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 2018.
Oddbjørn Flaa arrangerte to guidede turer for de litt viderekommende padlerne. Her var målet at
Oddbjørn skulle dele litt av sin kunnskap vedrørende creek-padling, på litt vanskeligere elver. Første
turen gikk til Etna i Etnedalen, og den andre turen gikk til Stor Ula i Rondane. To fantastiske turer, og
med en flink og engasjert turguide.
Målet om to grunnkurs i 2016, ble ikke nådd, men vi endte på ett godt kurs. Kurset ble holdt av Frode
Flaa og Audun Gjevre i en flomstor Gausa.
I tillegg til ordinært kurs, arrangerte Frode Flaa og Jens Kåre en «sikkerhets dag» i Gausa med trening
i bruk av kasteline. Dessverre ble dette noe avkortet da Jens Kåre ble skadet av fiskeredskap som
hang fast i et tre ved elvebredden. Vi kommer til å kjøre et nytt tilsvarende opplegg til sommeren
igjen.
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. For disse turene blir det invitert på Facebook med relativt kort varsel.
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på diverse konkurranser gjennom sesongen, med
varierende resultater. Det er morsomt at flere av våre medlemmer deltar i konkurranser, og er med
på å øke kompetansen i klubben. Under ekstremsportveko på Voss, stilte Iver Bø i den prestisjetunge
triatlon-konkurransen «Horgi ned» og fikk en meget bra 7 plass i klassen individuell. Under samme
festival, stilte Oddbjørn Flaa i ekstremutfor, og kom på en hederlig 19 plass. Oddbjørn Flaa og Roger
Kveen Volden deltok også i ekstremutfor under X2-festivalen i Volda, og Oddbjørn kom på pallen
med en andreplass.
Verdt å nevne er også at Oddbjørn Flaa var med en gruppe padlere som tok seg ned elva Utla. Elva
pløyer seg vei gjennom Norges dypeste juv, og det er kun et fåtall padlere som drister seg ned denne
elva.

Vi ser at det har vært et bra oppsving i aktiviteten blant de elvepadlende medlemmene i klubben i
2017, og vi håper dette fortsetter inn i 2018 sesongen.
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Leder:
2017 var et godt år for elvepadlingen i klubben. Det har vært en høy aktivitet blant medlemmene, og
vi har fått avholdt ett nybegynnerkurs. Kurset genererte flere nye elvepadlende medlemmer, og førte
videre til en økt klubbaktivitet, spesielt for ferskere padlere.
Vi har fått «fylt opp» bra med kursutstyr og ligger godt an med kajakker for kurs aktiviteten. Nå kan vi
se på om vi skal komplettere med litt mere spesialiserte kajakker, etter ønsker fra medlemmene.
Elvepadlingen har gått i fra å være en typisk «ungdomsaktivitet», til å bli en aktivitet for «godt
voksne» i aldersgruppen 40+. Disse padlerne 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.
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 2018

Frode Flaa.
tlf: 95754578. E-post: elvepadling@lrkk.no
Leder av elvepadleutvalget i LRKK.
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