
Årsberetning for 

Lillehammer Ro- og Kajakklubb 
2020 

1) Styrets sammensetning  

Leder:   Arve Senderud 

Nestleder:  Audun Gjevre   

Kasserer:   Per Anders Bang  

Styremedlemmer: Solveig Thoresen og Hilde Rindal  

Varamedlemmer:  Anders Klougart Jevnesveen og Stig Kjartan Eliassen 

Valgte funksjoner utenom styret: 

Kontrollutvalg : Eva Christine Skagestad, Jørn Gunnar Kleven og                    
   Jacob  Jacobsen 

Valgkomite:   Jan Flohr Knudsen (leder), Anne Kirsti Myrvang Høgåsen, 

Marthe Torset, Maria Elisabeth Heilandt Bang (varamedlem). 

 

Styret og klubben har i sin helhet gjennom 2020 hatt nødvendig og svært god hjelp 
av webansvarlig Trond Holmestad.  
 

2) Medlemstall  

Klubben hadde pr 1. Jan 2021  470 registrerte medlemmer.  Dette er en økning på 

36 medlemmer fra fjoråret. 237 menn og 233 kvinner. Det er ila 2020 flere nye 

kvinner enn nye menn. 62 av klubbens medlemmer er 19 år eller yngre. Dette er 4 

mer enn i 2020. For øvrig fordeler medlemmene seg i forhold til alder slik;  

- 0-5  år (0),  6-12 år (15), 13-19 år (47),  20-25 år (26),  26 + (382) 

364 medlemmer har innbetalt kontingent, 62 skal ikke betale da de er 19 år og yngre, 
44 ”ubetalte”.  

 

3) Styrets arbeid 

Det er avholdt 10 styremøter. 2 av møtene er med utvalgslederne og 1 møte med 
Kontrollutvalget. 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.  
CV 19 Pandemien har ikke i nevneverdig grad forhindret styrets arbeid. NIF sine 

føringer og informasjon om hvordan klubben og medlemmene skulle forholde seg til 

pålagte CV 19 smittetiltak har vært fulgt opp.  

Styret har lagt vekt på å opprettholde informasjonsflyt og kontakt med klubbens 

utvalg og medlemmer. Dette ved 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. Status på arbeidet med klubbhåndboka  

legges frem på Årsmøtet  2021. 

Styret besluttet å legge bort klubbens nøkkelkortsystem for 2020 sesongen. En 

løsning med bruk av kun en firesifret kode som ble  distribuert til betalende 

medlemmer har vist seg å fungere godt. Distribusjonene av denne koden ut til 

medlemmene må planlegges bedre for kommende sesonger.  

Styret har fortsatt arbeidet med å fremskaffe ny logo og profilmateriale for klubben. 

Fargerike capser med ny LRKK logo ser ut til å ha blitt godt mottatt.  

4) Aktivitet i klubben  

a) Generelt 
Det er i klubbens utvalg at aktiviteten for medlemmene ligger og aktivitetsnivået i 
2020  har etter styrets vurdering vært meget god. Tilbudene synes relevante og 
appellere til klubbens medlemmer. God planlegging, gjennomføring og ivaretagelse 
av medlemmene i utvalgene er etter styrets oppfatning nøkkelen til dette. Dette 
bemerkes og verdsettes av klubbens medlemmer.  

Cv 19 pandemien har ikke i vesentlig stor grad forhindret gjennomføring av 
aktiviteter. Ved siden av velkjente personlige smittetiltak ble det før sesongstart laget 
klare regler og føringer for å forhindre smittespredning. Utstyr for vask og 
desinfeksjon ble innkjøpt og utplassert.  

I hht klubbens digitale rologg er det registrert 1869 turer og til sammen 18464 km på 
vannet i 2020. I 2019 var tallet 1670 turer og 15891 km.  For  2018 var tallet ca 
13100 km.  Det fremgår tydelig at det er i August måned hvor det er tilbakelagt flest 
turer og km. Dette er uten km som er tilbakelagt på elva blant klubbens elvepadlere,  
som også til sammen tilbakelegger et betydelig antall km.  
 
Viktigheten av å ha et velfungerende klubblokale med gode rutiner, ryddighet, 
sikkerhet og godt utstyr må bemerkes.  
 
Fremsendte  årsmeldinger fra flattvann/hav, utstyr, kurs, elv  og webansvarlig er lagt 
ut på hjemmesiden under årsmeldinger og gjentas derfor ikke her. 
 



 

b) Aktiviteter flattvann/hav  

Utvalget for flattvann/hav har som målsetting å få opp aktiviteten rundt turer/løp som 
en sosial aktivitet. Utvalget anser det som særdeles viktig å følge opp nye 
medlemmer og få disse med på enkle turer. Målet er at klubben skal være en sosial 
arena hvor du enkelt kan finne noen å dra på tur med.  
Utvalget har i 2020 bestått av: Hanne Jarmann Larsen (leder), Hilde Rindal og 
Merete Welhaven Steen. 

Det har vært avholdt onsdagsløp med jevn og god deltakelse 

• 18 onsdagsløp er avholdt 

• I snitt 8 deltakere på hvert løp 

• Siste kvelden ble markert med bad og litt godt å spise 
 

Det har vært avholdt mandagspadling med god deltakelse. Mandagspadlingen er en 

viktig arena for så vel gamle som nye deltakere: 

• 14 turer avholdt.  For det meste har turene gått oppover i Lågen og i 
Lågendeltaet 

• I snitt 10 deltaker på hver tur 

• Gruppa har som regel blitt delt i 2 slik at de raskeste kunne få seg en litt lenger 
tur. Siste kvelden ble markert med utendørs fårikålmiddag. 

 

Følgende klubbturer har vært arrangert: 

• Nord Mesna på Bodil sin hytte med 13 deltakere – fast samling på våren for å 
repetere redning 

• Sommertur til Seilerhytta utenfor Tvedestrand. 9 deltaker fikk ei fantastisk uke 
i en fabelaktig skjærgård. 

 

I tillegg har det vært privat deltakelse fra flere på samlinger, kurs og konkurranser. 

Dette har vært noe lavere enn tidligere år pga CV 19.  Klubben har håndtert 

pandemien på en god måte og på tross av CV 19 har det vært  et veldig aktivt og bra 

år. Mange har nok savnet de sosiale treffene etter padling, men vi kommer sterkere 

tilbake når ting blir mer normalt. 

Utfordringen for neste sesong, er å få flere til å være med som erfarne, ansvarlige i  

selve gjennomføringen av alle mandagspadlingene, samt å få til mer turaktivitet.  

 
c) Aktiviteter elv 

Oppmøte på klubbens aktiviteter på elv har vært meget god også i 2020. Antall 
elvepadlende klubbmedlemmer har økt.  
 
Klubbens pålagte tiltak ifht smittevern har vært fulgt opp og aktiviteten har stort sett 
kunne gå som normalt. 
 



Det er gjennomført 13 onsdagspadlinger i ulike elver på Østlandet.  Svært god 
deltagelse av både erfarne og nye elvepadlere og i snitt deltok 8,7 deltagere på hver 
av disse padlingene 

Ett teknikk kurs elv med 6 deltagere ble gjennomført i mai. Kurset ble avholdt med en 
dag i Gausa og en dag på Ottaelva.  

Ett aktivitetslederkurs  elv er gjennomført for de samme 6 klubbmedlemmene. Kurset 
ble holdt i NIF regi i Sigdal. Klubben fikk med dette 6 nye og godkjente 
aktivitetsledere på elv. 

En vellykket klubbtur er gjennomført med weekendtur og padling i Sjoa og Ottaelva. 
10 klubbmedlemmer deltok samt to gjestepadlere fra Gudbrandsdalen. 

Årets Sjoafestival ble avlyst pga CV 19.  

I vinterhalvåret 2020 har det også vært gjennomført innendørspadling på Jorekstad. 
En viktig arena for å bli kjent og forberede seg til sesongens turer på elva. 

I all hovedsak et godt år for klubbens elvepadlere. 

 
d) Aktiviteter roing 

Fra aktivitetsloggen er det registrert  god aktivitet  i klubbens romiljø og miljøet har  
hatt en fin utvikling i 2020. Et mindre men svært viktig og tradisjonsrikt miljø i 
klubben.  
 
Flere enkeltpersoner har vist sin iver og interesse for å lære seg roing. God 
opplæring og oppfølging har blitt gitt fra utvalget for å sikre en god innføring i 
sikkerhet, ro teknikk og forsvarlig bruk av klubbens utstyr. 
 
e) Aktiviteter kurs 

Utvalget har bestått av Pål Eirik Alrek (leder) Jan Flohr (nestleder) Anne Salberg 

(sekretær) og Trond B. Karlsen.  

2020 sesongen ble ett godt år for kursutvalget, tross Covid-19 pandemien. 

Det er gjennomført 15 kurs med totalt 79 deltagere. 

- 56 deltagere deltok på intro/sikkerhet,  

- 10 på Grunnkurs Hav,  

-   3 på eskimorulle kurs 

- 10 ungdom fra DNT-ung på eget Nybegynnerkurs(16 timer)  

På grunn av CV 19 pandemien ble antall deltagere pr kurs redusert . Noen 

forandringer på øvelsesutvalget ble også gjort. Dette var forandringer som NPF 

anbefalte for å ivareta CV 19 smittevern.  

 Alle kursene er ledet av godkjent instruktør med aktivitetslederkurs og en assistent.  
”Intro/sikkerhetskurset” går over to kurskvelder og gir ”våttkort-intro”. ”Grunnkurs hav” 
bygger på introkurset og går også over to kurskvelder,  og gir oblat «Grunnkurs» i 



NPF systemet. Eskimorulle kurset  var et 3 timer kurs i Havna utenfor klubbhuset for 
medlemmer. 5 aktivitetsleder som har til sammen dekket kursene.  
 
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 forbindelse med kursene.  
 

Kursutvalget ser frem til en ny padlesesong i 2021 med tilnærmet likt tilbud. 

Dessverre har klubben ikke hatt tilbud for de unge i år, men håper at dette kan 

komme på plass igjen til neste år. 

Det henstilles til medlemmer  å melde seg som assistenter. Klubben hjelper 

medlemmer med ordning for å få dekket teknikk og aktivitetslederkurs. 

e) Aktiviteter Anlegg og Utstyr 

Utvalget har bestått av Per Tore Granli (leder), Per Willy Næsset, Jacob Jocobsen  

og Peter Obel  

 

Av en budsjettramme på 168 000 kr er det benyttet 93 500 kr. Covid-19 medførte 

endringer i innkjøp og aktivitet, men året sett under ett har det viktigste blitt 

gjennomført og kjøpt.    

Alle utvalg har fått sine viktigste ønsker dekket.  I tillegg har Ro utvalget  hatt egen 

dialog med styret om innkjøp av en brukt 4-innrigger.  Se detaljer i utvalgets 

årsrapport. 

Utlån av kajakker har fungert bra og innføring av booking via Rokort har gått fint. Få 

avklaringer fra «lånere» og flere positive tilbakemeldinger om at «dette er ett godt 

tilbud». Det er svært bra belegg på reolleie og de aller fleste behov er imøtekommet. 

 

Det ble gjennomført en bra vårdugnad på Naust og uteområdene i mai. Stort  

oppmøte og ønskede momenter ble gjennomført. Det ble også etablert føringer og 

rutiner for å ivareta smittevern. Lensa har vært fikset men noe drivved seig inn også i 

år. Flere flomtopper viste seg ila sesongen men heldigvis moderat. Ellers er det 

gjennomført generelt vedlikehold for å holde det pent på området. 

 

Generelt holder utstyret bra og  «tap» av utstyr er beskjedent. Normalt vedlikehold er 

utført. Stort sett dreier dette seg om saker som ror, strikker, skruer, tetting, løse 

åreblad m.m. 

 

5) 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 

Arbeidet med klubbhåndboka har som nevnt i pkt 3 pågått gjennom året. Det er 

besluttet å dele inn klubbhåndboka i to deler; del 1 er for klubbens medlemmer og del  

2 er for de som administrerer klubben. Revisjonen pågår nå for fullt frem mot 

årsmøtet / oppstart av sesongen. En revisjon av klubbens nettsider må også 

påregnes.   

Arbeidet med utvikling og ajourhold av klubbhåndboka er for øvrig et kontinuerlig 

arbeide  og må ledes av det til enhver tid sittende styre.  

 

d) Organisasjonsplan 

Ingen endringer. Kontrollutvalget er tatt inn i organisasjonsplanen og dette utvalget er 

godt i gang med sitt arbeide.  

6) Økonomi 

Klubben har fremdeles en god og sunn økonomi.  Mange nye og betalende 
medlemmer, høy kursaktivitet, 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. Etter anbefaling fra revisorene gav 
Årsmøtet 2020 oppdrag til styret å lage forslag til statuetter  for hvordan klubben skal 
disponere sine midler. Forslaget legges frem på Årsmøtet 2021. 

7) Avslutning 

Styret er av den oppfatning at 2020 har vært et godt aktivitets år for Lillehammer Ro- 
og Kajakklubb. God planlegging, gjennomføring og ivaretagelse av medlemmene i 
utvalgene er etter styrets oppfatning nøkkelen til dette. Tilbudene bemerkes og 
verdsettes av klubbens medlemmer. Tidlig på året skapte CV 19 pandemien en 
usikkerhet på hvordan aktivitets sesongen 2020 ville bli men styret er av den 
oppfatning av at pandemien ikke skapte store hindringer for å opprettholde tilbudene 
til 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 2021 bør klubben fremdeles prioritere å utvikle og kvalitetssikre 

det vi nå har satt i gang.  Dette gjelder både innenfor administrasjon og ledelse samt 

gjennomføring av aktiviteter i utvalgene. Klubben har flere funksjoner i seg som den 



skylder sine medlemmer, bidragsytere og NIF å jobbe videre med. Videre synes det 

et behov for å se fremover i tid og utvikle klubben videre ifht medlemmer, tilbud og 

anlegg/utstyr. Dette for å gjøre klubben enda bedre. Noe av dette forutsetter økt og 

fremdeles frivillig innsats og engasjement også i 2021.   

Avslutningsvis vil styret takke utvalgsledere, alle øvrige klubbmedlemmer og 

bidragsytere utenfor klubben for flott innsats og deltagelse gjennom driftsåret 2020. 

 

Lillehammer den 09. Februar 2021 

 

Signert 

Arve Senderud     Audun Gjevre        Per Anders Bang 

Solveig Thoresen           Hilde Rindal          Anders Klougart Jevnesveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


