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Dette er en årsmelding fra klubbens elvepadleutvalg for sesongen 2018. 
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Elvepadleutvalget 2018 

 

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 2018 bestått av: 

Leder: Frode Flaa. 

Medlemmer: Jens Kåre Holen, Terje Meistad, Roger Kveen Volden og Oddbjørn Flaa. 

 

 

 

 

Utstyr og investeringer i elvepadleutvalget i 2018 

 

Etter elveutvalgets mening, har klubben 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.  

På slutten av sesongen, ble dessverre en av våre største creekere (stomper 90) ødelagt, og vi ser oss 

derfor nødt til å kassere denne. Men den vil bli erstattet av en ny kajakk i 2019. 

I 2018 Ble det bevilget en sum på 34 500.- for innkjøp elvepadleutstyr til klubben. Dette ble brukt til å 

kjøpe to nye elvekajakker fra VPG. For å utvide bredden i kajakkstallen ble det kjøpt en Pyranha Z.one 

og en Jackson Antix. Ettersom vi handlet utenfor sesongen, så fikk vi 20% rabatt på kajakkene. 

Vi fikk også gode rabatter hos strie strømmer. Og vi fikk dermed kjøpt en mengde nye våtdrakter, to 

nye hjelmer og fire nye vester. 

Selv om vi kjøpte to nye kajakker, så steg ikke antall kajakker i klubben. Dette for at vi valgte å 

kassere to kajakker som var gamle og utslitte. 
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Aktiviteter på elv i 2018: 

 

Sesongen 2018 har vært litt utenom det vanlige. Mange av de planlagte aktivitetene ble det ikke noe 

av. Det ble ikke gjennomført noen begynnerkurs, og heller ingen Sikkerhetsdag. Årsaken til dette er 

ganske enkelt manskapsproblemer. Jens Kåre flyttet til Svalbard for sommeren, og Oddbjørn bygde 

seg bobil og dro på 2,5 måneder roadtrip. Roger ble en velskapt far til en liten gutt, og Frode 

presterte å få et hjerteinfarkt mitt i sesongoppkjøringen. For Roger og Frode sin del, så er det 

bestemt at slike ting skal legges utenfor padlesesongen i fremtiden. 

Men selv om det ikke ble så mange klubbaktiviteter, så ble det mye elvepadling på medlemmene. 

Lillehammer ro og kajakklubb var godt representert på både Sjoafestivalen, X2-festivalen og 

ekstremsportveko på Voss. 

Og noe klubbaktivitet ble det jo likevel. Gjennom facebooksiden til klubben ble det avtalt mange 

private turer, som de som ville kunne slenge seg med på. Og Oddbjørn arrangerte en meget vellykket 

aften på klubbhuset, med foredrag fra mange flotte turer og et sikkerhetsforedrag fra Pete Vickers. 

Dette håper jeg vi kan gjenta flere ganger. 

Oddbjørn arrangerte også et turkurs/guidet tur som han kalte «play the river». Dette var en tur på 

hunderstrekka, med fokus på å utnytte alle strømmer og bølger for å utnytte maksimalt 

«lekepotensiale» i elva.  

Vi ser at det har vært bra aktivitet blant de elvepadlende medlemmene i klubben i 2018, og vi håper 

dette fortsetter inn i 2019 sesongen. 

 

 

Leder: 

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 2019 

 

Frode Flaa. 

tlf: 95754578. E-post: elvepadling@lrkk.no 

Leder av elvepadleutvalget i LRKK. 
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