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Elvepadleutvalget 2019 

 

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 2019 bestått av: 

Leder: Frode Flaa. 

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

 

 

 

 

Utstyr og investeringer i elvepadleutvalget i 2019 

 

Etter elveutvalgets mening, har klubben et utvalg i elvepadleutstyr med stor bredde som dekker de 

fleste «grener» innen elvepadling. Vi har totalt 31 elvekajakker i forskjellige størrelser, og til 

forskjellig bruk. Vi har barnekajakker, allround-kajakker, creek-kajakker, freestyle-kajakker og 

slalåmkajakker.  

I 2019 ble det vraket to elvekajakker. Den ene var sprekt og ødelagt, mens den andre ganske enkelt 

var utrangert og gammeldags.  

I 2019 Ble det bevilget en rekordhøy sum på 70 000.- for innkjøp elvepadleutstyr til klubben. Dette 

ble brukt til å kjøpe 4 nye elvekajakker fra strie strømmer, 1 demokajakk fra Sverige, og en brukt 

slalåmkajakk i plast fra en privatperson. Videre ble det kjøpt to nye årer, en hel haug med flyteposer 

til klubbens kajakker, og 5par pogies for kalde dager på elva. 

Vi fikk gode rabatter hos strie strømmer, og vi kjøpte følgende nye kajakker: Pyranha Machno Large, 

2 stk Pyranha Ripper Medium & Large,  og en Lettman plan B Large. En demopadlet Jackson Antix 

Medium, og en brukt Perception Reflex. 
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Aktiviteter på elv i 2019: 

 

Sesongen 2019 har også i år vært litt utenom det vanlige. Men i år med et positivt fortegn. Oppmøte 

på klubbens aktiviteter har eksplodert, og antall elvepadlende klubbmedlemmer har økt kraftig. Flere 

nye elvepadlere har det blitt, og noen har kommet ut av lengre tids dvale, og funnet frem gamle 

kunster. 

I denne sesongen så ble det satt opp vaktliste med ansvarlige for å arrangere faste onsdagspadlinger. 

Gjennom hele sesongen, med unntak av juli (ferie), var det mulig for alle klubbmedlemmer å delta på 

onsdagspadling med guiding ned elva. Totalt ble det avholdt 16 onsdagspadlinger, med til sammen 

137 deltagere. Med et snitt på 8,5 deltagere, og en eksepsjonell rekord på 16 deltagere, kan vi fastslå 

at dette var en suksess. 

Frode og Michael avholdte et grunnkurs elvekajakkpadling, med 4 deltagere. Kurset ble avholdt med 

en dag i Gausa, og en dag på Ottaelva. Bare smil og glede gjennom hele kurset. 

Pete Vickers avholdte et sikkerhetskurs for de 6 medlemmene som ønsker å bli aktivitetsledere for 

klubben. Kurset ble holdt i den lokale delen av Gudbrandsdalslågen mellom Hunderfossen og Fåberg. 

Tilbakemeldingen fra deltagerne var at instruktøren holdte et meget bra kurs av høy standard. 

Klubben vil ha stor glede av denne gjengen når de er ferdig godkjente aktivitetsleder. 

Det ble arrangerte en vellykket aften på klubbhuset, med videofremvisning av gamle klassikere, og 

nyere filmer fra norsk elvepadling. Med popcorn og brus, ble stemningen bra. 

Det var ikke så mange medlemmer som har konkurrert i år, men det må nevnes at Oddbjørn Flaa tok 

en hederlig 8plass i EM brattpadling på Voss denne sommeren. Dette gjør at han er høyest rangert av 

de norske herrene med 8plass på verdensrankingen. Det lover godt for hans deltagelse i VM 

brattpadling til sommeren. 

Under Sjoafestivalen deltok 16 medlemmer fra LRKK. Det var en stor gjeng som campet sammen, og 

padlet mye sammen. Vi utgjorde en godt synlig gruppe i festivalcampen. Neste Sjoafestival satser vi 

på å bli enda flere. 

På «privaten» har Oddbjørn og Roger gjennomført to turer som er verdt å nevne. Første turen gikk til 

California, med mye bra og solfylt padling. Vi håper at vi kanskje kan få en bildefremvisning fra turen? 

Den andre nevneverdige turen var deres tur ned «hele» Sjoa fra topp til bunn. De startet ved Nedre 

Sjodalsvannet og padlet til samløpet med Gudbrandsdalslågen. Dette var en «self suport» tur på over 

55km, som ble padlet med en overnatting. 

 

Vi ser at det har vært bra aktivitet blant de elvepadlende medlemmene i klubben i 2019, og vi håper 

dette fortsetter inn i 2020 sesongen. 
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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. Vi ønsker oss veldig gjerne noen damer i utvalget. 

På vegne av utvalget ønsker jeg alle en opplevelsesrik, trygg og god padlesesong i 2020 

 

Frode Flaa. 

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

Leder av elvepadleutvalget i LRKK. 
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