
Årsmøte 
Lillehammer Ro- og Kajakklubb 

Tirsdag 3. Mars 2020  kl 18.30 – 21.00. 

Sted: Lillehammer videregående skole avd Sør 

Sakliste:  

1. Åpning med innledning, godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste  

2. Valg av møteleder, protokollfører og to representanter til å underskrive 
protokollen.  

3. Behandle årsmelding for 2019. Se vedlegg.  

4. Behandle regnskap for 2019 i revidert stand. Se vedlegg.  

5. Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet. 

 - Styret har ikke mottatt innkomne forslag til årets årsmøte. 

 6. Kort info fra styret om utvalgte saker som styret jobber med 

 - Kontrollutvalget 

 - Klubbhåndboka 

 - Ivaretagelse av naust og utearealer 

 - Ny logo 

7. Fastsette medlemskontingent og avgifter internt i klubben. 

- Medlemskontingent, plassleie  

8. Vedta budsjett for året 2020 Se vedlegg 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.  

10. Valg av leder, styremedlemmer, representanter til ting og møter i de 
organisasjoner klubben er tilsluttet (Padle- og roting og Lillehammer Idrettsråd) 
ifølge innstilling fra valgkomiteen. 
Valg av valgkomiteleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  

11. Avslutning 



Etter det formelle årsmøte, vil flattvann/hav informere om kommende 
aktiviteter og åpne for påmelding til sommertur. 

 

Lillehammer den 20. februar 2020 

 

Arve Senderud,    Audun Gjevre,   Per Anders Bang,  

Solveig Thoresen,    Hilde Rindal  

(Signert) 

Styret LRKK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning for 

Lillehammer Ro- og Kajakklubb 
2019 

1) Styrets sammensetning  
Leder:   Arve Senderud 
Nestleder:  Audun Gjevre   
Kasserer:   Per Anders Bang  

Styremedlemmer: Solveig  Thoresen og Hilde Rindal  

Varamedlemmer:  Anders Klougard og Stig  Kjartan Eliassen 

Valgte funksjoner utenom selve styret: 

Revisor :  Jørn Gunnar Kleven og Jacob Jacobsen 

Valgkomite:   Jan Flohr Knudsen, Anne Salberg, Dag Johnny Nedberg. 

Styret og klubben har i sin helhet gjennom 2019 hatt nødvendig og svært god 
hjelp og støtte fra Ingebjørg Amelie Lingås og Web ansvarlig Trond 
Holmestad. Amelie Lingås sin funksjon er nå overtatt av klubbens kasserer. 
 

2) Medlemstall  
Klubben hadde pr 3. Feb  2020  434 registrerte medlemmer.  Dette er en 
økning på 31 medlemmer fra fjoråret. 224 menn og 210 kvinner. 58 av 
klubbens medlemmer er 19 år eller yngre. For øvrig fordeler medlemmene 
seg i forhold til alder slik;  

- 0-5  år (0),  6-12 år (15), 13-19 år  (43),  20-25 år  (21),  26 + (355) 

308 medlemmer har innbetalt kontingent, 58 skal ikke betale da de er 19 år og 
yngre, 68 ubetalte 
 

3) Styrets arbeid 
Det er avholdt 10 styremøter og 2 møter med utvalgslederne (ett vår og ett 
høst).  
Styret har hovedsakelig jobbet med å ivareta klubbens administrative 
oppgaver.  
Styret har gjennom året hatt god kontakt med Innlandet idrettskrets og anser 
det som  viktig å opprettholde en god kontakt her.  
Styret har lagt vekt på å opprettholde informasjonsflyt og kontakt med 
klubbens utvalg og medlemmer. Dette ved raskt å legge ut protokoller fra 
styremøtene samt oppdateringer og informasjon på klubbens nettsider. 
Styret har lagt vekt på en kontinuerlig budsjettoppfølging.  Økonomi er et fast 
agendapunkt på de månedlige avholdte styremøtene  
Styret har jobbet videre med klubbhåndboka. Ny lov norm for klubben et tatt 
inn i sin helhet som nytt kapittel 3. Klubben må jobbe seg videre ”opp” slik at 
klubben er ihht NIFs nye lovnorm.  Noe redigeringsarbeid er også utført. 



Erfaringer så langt viser at klubbhåndboka er nyttig og må oppdateres og 
utvikles i takt med klubbens utvikling.  
Styret besluttet å legge bort klubbens nøkkelkortsystem da dette var svært 
tungvint å administrere og gav lite verdifull informasjon. En løsning med bruk 
av kun en firesifret kode som er distribuert til betalende medlemmer har vist 
seg å fungere godt.  
Styret har fulgt opp forslaget fra fjorårets årsmøte om å ”ansette” en klubbvert. 
Gjennom sommerperioden har klubbvertfunksjonen fungert godt. Styret 
mener at denne funksjonen bør fortsette også i 2020.  
Styret har fortsatt arbeidet med å fremskaffe ny logo for klubben og resultatet 
vil bli fremlagt på dette årsmøtet.  
Styret har behandlet en innkommet sak fra noen medlemmer vedr badstue til 
klubben. Styret mente det ikke var riktig gå videre med dette forslaget. 
Hovedsakelig begrunnet i økonomi og i at styret mener det er feil å benytte 
evt vannareal til dette. 

4) Aktivitet i klubben 

a) Generelt 

Det er i klubbens utvalg at aktiviteten for medlemmene ligger og 
aktivitetsnivået i 2019 har etter styrets vurdering vært meget god. Tilbudene 
synes relevante og appellere til klubbens medlemmer. God planlegging, 
organisering og ivaretagelse av medlemmene i utvalgene er etter styrets 
oppfatning nøkkelen til dette. Dette bemerkes og verdsettes av klubbens 
medlemmer.  
Til sammen er det registrert tilbakelagt 15 891 km på vannet iht klubbens 
digitale rologg. Dette er ca 1500 km lenger enn fjordårets registreringer. Den 
viser også at det til sammen er gjennomført 1670 turer. Dette er uten km som 
er tilbakelagt på elva blant elvepadlerne.  
 
Viktigheten av å ha et velfungerende klubblokale med gode rutiner og sikkert 
og godt utstyr må bemerkes.  
 
Årsmeldinger fra utvalgene er lagt ut på hjemmesiden under årsmeldinger og 
gjentas derfor ikke her. 
 
b) Aktivitet på flattvann/hav  

18 onsdagsløp er gjennomført med jevn og god deltagelse. I alt har det deltatt 
144 deltagere med et snitt på 8 deltagere på hvert/løp 
 
13 mandagspadlinger er gjennomført med god deltagelse. I alt har det deltatt 
140 deltagere med et snitt på 10 deltagere/løp. For det meste har turene gått 
oppover Lågen. Mandagspadlingen er en viktig arena for så vel gamle som 
nye deltakere. 
 



Etter turene har det ofte vært sosialt samvær med grilling av pølser eller 
steking av vafler. Dette er veldig godt mottatt og klubbverten har her gjort en 
kjempegod innsats for klubben og dens medlemmer. 
 
Flere klubbturene har ila sesongen også vært gjennomført.  
 
En tur til Næra med 10 deltakere. Dette er en fast samling på våren for å 
repetere redning.  
 
En dagstur til Fjorda i Vest Oppland med 6 deltakere.  
 
En tur til Langøytangen Fyr i Oslofjorden med 15 deltakere. Dette var årets 
sommertur hvor deltagerne bodde på fyret i en uke. Særdeles vellykket og en 
ukes sommertur er nok noe som blir videreført.  
 
En helgetur til Rangøya på Mørekysten med 3 deltakere – fast padlesamling 
hvor klubben stort sett er representert 
 
c) Aktiv på elv 
 
Oppmøte på klubbens aktiviteter har eksplodert, og antall elvepadlende 
klubbmedlemmer har økt kraftig. 
16 onsdagspadlinger med til sammen 137 deltagere er gjennomført. Med et 
snitt på 8,5 deltager/tur og en eksepsjonell rekord på 16 deltagere.  
Ett grunnkurs elvekajakkpadling med 4 deltagere er gjennomført. Kurset ble 
avholdt med en dag i Gausa og en dag på Ottaelva.  
Ett sikkerhetskurs elv er gjennomført for 6 medlemmene som med noen flere 
kurs kan bli aktivitetsledere for klubben. Kurset ble holdt i den lokale delen av 
Gudbrandsdalslågen mellom Hunderfossen og Fåberg. Klubben vil ha stor 
glede av denne gjengen når de er ferdig godkjente aktivitetsledere. 
En vellykket aften på klubbhuset er gjennomført med videofremvisning av 
gamle klassikere og nyere filmer fra norsk elvepadling 
Under Sjoafestivalen deltok 16 medlemmer fra klubben. En stor gjeng som 
både campet og fikk padlet mye sammen. Klubben utgjorde en godt synlig 
gruppe i festivalcampen.  
Klubbmedlem Oddbjørn Flaa tok en hederlig 8. plass i EM brattpadling på 
Voss denne sommeren. Dette gjør at han er høyest rangert av de norske 
herrene med 8. plass på verdensrankingen.  
To klubbmedlemmer har padlet elver i solfylte California. De samme to har 
også padlet «hele» Sjoa fra topp til bunn. Start ved Nedre Sjodalsvannet og 
ned til samløpet med Gudbrandsdalslågen. En «self support» tur på over 55 
km, som ble padlet med en overnatting. 
 
d) Aktivitet roing 

Fra aktivitetsloggen er det registrert  god aktivitet også  blant roerne. Et 
mindre men svært viktig og tradisjonsrikt miljø i klubben. Aktivitetsnivået blant 
roerne har vært stabilt og på tilsvarende nivå som tidligere år. 
 
 
 



e) Kursaktivitet 

2019 sesongen ble et nytt godt år for kursutvalget.  79 deltagere er kurset 
gjennom klubbens ordinære kursprogram.  

6 Intro/sikkerhetskurs med 50 deltagere er gjennomført. 

4 Grunnkurshav med 29 deltager er gjennomført. Her er det spesielt gledelig 
at flere blir med på Grunnkurs Hav (del 3-4) . 

1 fullt Grunnkurs Hav for DNT-ung er gjennomført. 

En full dag på Mesnali for Montebello senteret er også gjennomført.  

Alle kursene ledes av godkjent instruktør med aktivitetslederkurs og en 
assistent. 7 aktivitetsledere har dekket kurs -og event gjennomføringene. 
Kursutvalget har opplegg for nye instruktører slik at vår kursmodell kan 
videreføres. Nye instruktører er først med som assistent på kurs. Så blir de 
«sjekket ut» med erfaren instruktør på sitt første kurs. Dette for å 
kvalitetssikre at kursene gjennomføres likt. 
Intro /sikkerhetskurset går over to kurskvelder og gir ”våttkort – 
intro”. ”Grunnkurs hav” bygger på introkurset og går også over to kurskvelder. 

Kursene publiseres som tidligere på LRKKs hjemmeside for online 
påmelding. Dette har fungert godt slik kursutvalget ser det. Kursutvalget 
bruker aktivt Klubbadmin for å se at alle har betalt sine fakturaer i forkant av 
kurset.  

Klubben har dessverre ikke hatt tilbud for de unge i år og kursutvalget håper 
at dette kan komme på plass igjen til neste år. 

f) Aktivitet i basseng 

Stor aktivitet i innebassenget på Jorekstad har vært gjennomført også i 2019. 
Det for det meste elvepadlerne som benytter seg av dette tilbudet. 
 
 

5) Anlegg og utstyr. 
 
a) Generelt  
Alle utvalg har fått sine behov dekket og 2019 har vært ett bra investeringsår.  
Det er et tydelig behov for innsats fra flere av klubbens medlemmer for at 
klubben skal kunne avlaste og ivareta naust og uteområdene på en god måte. 

b) Båter og utstyr 

Komplettering av båtpark (6 stk til kurs/flattvann og 6 stk til elv) ble prioritert 
og 7 gamle båter er avhendet. 
Utlån av kajakker fungere fortsatt veldig bra. Få avklaringer fra «lånere» og 
positive tilbakemeldinger om at «dette er ett godt tilbud». For 2020 vurderes 
det å endre til kun registrering ved «booking» via Rokort. 



Utstyret har vært mye i bruk i 2019 og generelt holder utstyret bra. Komplett 
varetelling for flattvanns båter og elvebåter er gjennomført. Inntrykket er at 
«tap» av utstyr er beskjedent. Vanlige saker som ror, strikker, skruer, tetting, 
løse åreblad er vedlikeholdt som normalt. 

c) Naust og uteområde 

Det ble gjennomført en bra vårdugnad hvor ønskede dugnadsmomenter ble 
gjennomført. Ny landdel for brygga er ferdigstilt, lensa er reparert, pipa er 
midlertidig forsterket, reol for trimutstyr er på plass, ellers generelt 
vedlikehold. Bra belegg på reolleie og fortsatt erd et noen plasser ledige.  
Branninspeksjon av ildstedet i oppholdsrommet er foretatt av Lillehammer 
kommune.  Ingen merknader og ildstedet er godkjent for bruk. Det gjenstår en 
mer permanent snøsikring av pipa over tak. 
 
 

6) Organisering og administrasjon 

a) Klubbadmin 

Styret og Medlemsansvarlig har jobbet jevnlig gjennom hele året med god og 
nødvendig støtte og bruk av Klubbadmin.  

b) Digitalt Rokort 

Den digitale ro loggen fungerer godt og er et nyttig verktøy i flere henseende. 
Registreringer av aktivitet gjennom sommeren gir klubben verdifull statistikk 
som er nyttig for en effektiv drift av klubben.  

c) Klubbhåndboka 

Den nye lov normen fra NIF er tatt inn i Klubbhåndboka som eget kapittel 3. 
Det er også foretatt en god del redigeringsarbeid. Utfordringen ligger i å rydde 
i gamle vedtekter ifht til ny lov norm og sørge for at klubbhåndboka er ajour 
med utviklingen av klubben. Arbeidet med klubbhåndboka er kontinuerlig og 
må ledes av det til enhver tid sittende styre.  
d) Organisasjonsplan 
Den nye lovnormen fra NIF pålegger idrettslagene å ha et kontrollutvalg. 
Dette utvalget er tatt inn i klubbens organisasjonsplan og klubbhåndboka er 
oppdatert. Organisasjonsplan er kapittel 4 i klubbhåndboka. Det viktigste er 
alle funksjoner i organisasjonen fylles opp. Alle verv ihht lovnormen skal være 
oppfylt for at klubben skal fylle sine medlemskriterier fra NIF. Styret har ingen 
forslag til endring av den eksisterende organisasjonsplan 
Styret finner det riktig å informere om at det av og til er behov økt 
arbeidsinnsats fra flere. Dette kan typisk være konkrete oppgaver ifbm 
utredninger, implementering av nye vedtak, vedlikehold av naust og 
utearealer.  

7) Økonomi 

Klubben har en god og sunn økonomi.  Høy kursaktivitet, stadig flere betalene 
medlemmer og gode tilskudd fra offentlige bidragsytere kombinert med et 
fornuftig driftsbudsjett har over tid gitt klubben en god økonomi.  En god og 
sunn økonomi som gjør at klubben kan opprettholde en solid støtte til 



virksomheten i utvalgene vad gjelder både utstyr og aktivitet. En god 
økonomisk reserve må være satt  av for en klubb med såpass store verdier i 
form av antall medlemmer og utstyr/anlegg. Klubben er også på veg til 
etterhvert å evt kunne investere i etterlengtede fasiliteter for medlemmer.  

7) Avslutning 

Styret er av den oppfatning at 2019 har vært et godt aktivitets år for 
Lillehammer Ro- og Kajakklubb. God planlegging, organisering og 
ivaretagelse av medlemmene i klubbens utvalg er etter styrets oppfatning 
nøkkelen til dette. Dette bemerkes og verdsettes av klubbens medlemmer.  
Et velfungerende klubb anlegg, godt utstyr, et godt kurstilbud, mandag -og 
onsdags aktiviteter virker å treffe medlemmenes behov og ønsker.  
Klubbturene virker også å appellere til medlemmene. Etter obligatorisk 
kursing og opplæring er utstyr, lokaler, ulike ro- og kajakktilbud og miljøer 
tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.  
Styret mener at for 2020 bør klubben fremdeles prioritere å utvikle og 
kvalitetssikre det vi nå har satt i gang. Dette gjelder både innenfor aktivitet -og 
administrative områder. Klubben har flere funksjoner i seg som den skylder 
sine medlemmer, bidragsytere og NIF å jobbe videre med. Innsats for å  
ivareta naust og utearealer må ivaretas av hele klubben og ikke bare 
overlates til ett utvalg. Dette for å gjøre klubben enda bedre. Noe av dette 
forutsetter økt og fremdeles frivillig innsats og engasjement også i 2020.   
Avslutningsvis vil styret takke utvalgsledere, alle øvrige klubbmedlemmer og 
bidragsytere utenfor klubben for flott innsats og deltagelse gjennom driftsåret 
2019. 

 
Lillehammer den 20. Februar 2020 

 

Arve Senderud     Audun Gjevre        Per Anders Bang  
Solveig Thoresen        Hilde Rindal 

(Signert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


