Årsberetning for Oslo Elvesportsklubb 2017
Styrets sammensetning 2017:
Leder: Eivind Dalevold
Nestleder: Kristian Jenssen
Styremedlem: Idunn Hertzberg
Styremedlem: Paul Barthel
Styremedlem: Olav Gaaren
Varamedlem: Øystein Vea
Varamedlem: Geir Ståle Kleppe

Styrets arbeid i 2017
Styremøter
Det har siden årsmøtet for 2017 vært avholdt 2 styremøter.
Styrets fokus for 2017 har vært å gjennomføre aktiviteter for å rekruttere nye medlemmer, samt
organisere klubbturer som er attraktive å delta på for nye og de litt mer erfarne padlerne.

Aktiviteter for medlemmene
Kursaktivitet
Sesongen 2017 ble det holdt 2 åpne grunngrunnkurs. Ett i Randselva/Sogna og ett i Begna. Til
sammen deltok 4 personer på kursene.

Samøving med Ringerike Røde Kors
5. September ble det arrangert en kveld på randselva sammen med Ringerike røde kors med fokus på
erfaringsutveksling innen elveredning.

Bassengtrening
I 2017 ble det gjennomført bassengtreninger på Romsås bad med god deltakelse.

Tirsdagspadling
Gjennom hele sesongen har det vært gjennomført tirsdagstreninger, og det har vært folk på elva så
godt som hver tirsdag gjennom sesongen. Både gamle gamle travere og ferske padlere har vært til
stede.

Deltagelse i Raftingkonkuranse under Sjoafestivalen.
Valdrestur
Valdrestur 26-28 Mai. Det ble også avholdt grunnkurs denne helgen med 1 deltager etter frafall fra
de andre påmeldte. Det var få deltagere fra klubben men både deltagere fra OEK og OSI. Vi bodde
idyllisk til på Morudstranda Camping og fikk ha leir helt nede ved Begna. Det ble padlet i Begna, Etna
og Urula, så det var action nok for alle. Dette er en mindre ”veletablert” tur enn Sjoaturene, men har
varierende og bra padling og en fantastisk campspot på Morudstranda.

Sjoa 1-3
Sjoa-turene i 2017 ble gjennomført 9.-11. juni, 4.-6. august og 1.-3. september delvis i samarbeid
med OSI. Det var godt oppmøte på alle turene. Det er gledelig å se helt nye ansikter, samtidig som
gamle travere kommer tilbake for å lukte på sagmuggen.

Økonomi
Medlemmer
Oslo Elvesportsklubb har i 2017 hatt 49 betalende medlemmer og 19 ungdomsmedlemmer, til
sammen 68 medlemmer, til forskjell fra et totalt antall medlemmer på 65 i 2016.

Utstyrsinnkjøp
Det har i løpet av 2017 vært handlet inn følgende utstyr:
•

Tørrdrakter

Hilsen styret

