ÅRSMELDING
OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

Styret har i 2011 bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Vara
Vara
Revisor

Terje Jemterud
Jonas Pettersen
Sæming Eggen
Ann-Kristin Utengen
Øivind Skrutvold
Kenneth Lie Bråthen
Matthew Pugsley
Eivind Henriksen

Valgkomitéen for 2011:
•
•
•

Kristian Jensen
Annki Daudon
Robert

STYREMØTER
Det har vært avholdt 4 styremøter siden sist årsmøte. Alle styremedlemmer har vært innkalt.

MEDLEMSKONTINGENT:
Medlemstall:
33 vanlig medlem,
15 familiemedlem,
3 studentmedlem
TOT: 51 medlemskap
+ grunnkurs 3 stk
(76 medlemsoppføringer)

Det har vært en nedgang i medlemsmassen i forhold til i fjor.
Kontingenten denne sesongen har vært:
Enkeltmedlem
350
Familiemedlem
450
Student
250
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WEBSIDENE

Jonas Pettersen er web-ansvarlig i 2011. Web-ansvarlig har brukt mye tid på utvikling av
hjemmesiden i året som har gått. En helt ny hjemmesiden var på plass på høsten Aktiviteten
på forumet har i padlesesongen vært høy og fungert bra som koordineringspunkt for
padleaktiviteter.

RAFTING
•
•
•
•

Det har vært rafting på turene – Trysil og Sjoa 2 og 3.
Klubben var med å arrangerte raftingkonkurransen under Sjoafestivalen i år.
Klubben deltok også i raftingkonkurransen under Sjoafestivalen
Klubben har hatt 1 deltaker til det norske damelaget som stilte i VM i rafting i Costa
Rica høsten 2011. Det norske damelaget kom sammenlagt på en hederlig 13. plass.

OEK elveredningsgruppe
Elveredningsgruppen har i 2011 jobbet med å utvikle seg videre. Det viktigste
som har skjedd dette året er at gruppen på høsten ble operativ og
kontaktinformasjon til gruppen er gitt til myndighetene. Dette betyr at gruppen
kan bli kontaktet ved behov. Det har i 2011 ikke vært noen oppdrag for gruppen.
Andre viktige hendelser for gruppen i 2011 har vært:
- Planverk/HMS godkjent av styret i OEK.
- Gruppemøte for alle i gruppen med presentasjon fra Frivillige Organisasjoners
Redningsfaglige Forum (FORF)
- Gruppen ble presentert på fagdager for den frivillige redningstjenesten i
regi av Oslo Politikammer (ansvarlig Lars Fossum)
- Innkjøp av lagsutstyr (vester og rekvisita), samt lån av sambandsutstyr fra
brannvesenet og Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
- Deltatt på stor øvelse hvor politi, ambulanse og brannvesen deltok, samt
deltakere fra mange frivillige organisasjoner (røde kors, norsk folkehjelp,
NRRL, Norske Redningshunder m.fl.).
- Arrangert førstehjelpskurs åpent for alle medlemmer i klubben (ansvarlig
Erlend Wermskog)
- Sambandsøvelse i samarbeid med NRRL (ansvarlig Håvard Engum)
- Øvelse i Akerselva (ansvarlig Kristian Jensen)
- Mottatt 10000 kr i støtte fra Stormbergstiftelsen til innkjøp av
sambandsutstyr.
I 2011 har Eivind Henriksen fungert som gruppeleder, mens Lars Fossum, Håvard Engum og
Kristian Jensen har deltatt i ledergruppen. Gruppen ønsker nye
medlemmer velkommen, og oppfordrer alle som ønsker å bidra til melde seg
til Håvard, Lars, Kristian eller Eivind.

Juniorer
Samlinger
2 juniorer har deltatt på Youngboaters-samlinger i 2011. De har også deltatt på a-camp. 2 av
juniorene var instruktører i freestyle under a-camp arrangementet i august.
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Klubben også hatt deltakere på treningssamlinger i slalåm arrangert av NPF.

Konkurranser

Det har vært arrangert noen ”offisielle” konkurranser i freestyle i 2011, Grettefoss Open i
Kongsberg, noen småkonkurranse på Youngboaters samlinger og Nordisk mesterskap i
Dalarne i Sverige. Under Nordisk mesterskap i Dalarne i Sverige ble det også arrangert
boaterX konkurranse. Pga av problemer med vannstand i Kongsberg og ødelagt bølge i Sjåk
har det ikke blitt arrangert NM i 2011.
Ida og Sindre har også deltatt i VM i freestyle i Plattling i juni 2011.
Plasseringer landslag:
VM Plattling:
Nordisk mesterskap
Freestyle:

Ida nr. 32 i dameklassen
Sindre nr. 13 junior menn
Ida ikke deltatt
Sindre nr. 1 junior menn og nr. 2 senior menn

MØTER OG ANDRE AKTIVITETER
•
•
•
•

•

•
•
•

Oslo Elvesportsklubbs årsmøte for 2010 ble avholdt tirsdag den 24.februar 2011 i
Etterstad Kolonihage, Hovedhuset, Etterstadgt. 18. Det var 15 medlemmer til stede.
Tur til Trysil ble avholdt 21. – 24. mai med 25 deltakere, 3 turer med alle sammen
fredag og lørdag. Det ble også raftet.
Sjoa 1, 10. – 13. juni
Avlyst pga flom.
Sjoa 2, 5. - 7. august
Ca. 28 medlemmer på tur
12 stk rafting
Sjoa 3, 9. - 11. september
23 medlemmer på tur
Det ble arrangert raftingturer.
OEK Open arangement!
Ikke arrangert i 2011.
Nyttårsfest ble avholdt på Etterstad Kolonihage 14. januar 2012 med ca 15 deltakere.
NPF Ledermøte Teknisk komitè elv, 26. november 2011 – klubben stilte med 1
representant.

TERMINLISTE 2011
Se eget vedlegg til årsmeldingen
UTSTYR
Se eget vedlegg til årsmeldingen

-3-

TRENING

Det har vært bassengtreninger på Furuset bad vinteren 2011. Varierende besøk. Vi startet opp
med de faste utetreningene på tirsdager ved Randselva 3. mai.

KURS
Grunnkurs
Det ble arrangert to grunnkurs i 2011. Totalt 3 stk. på kurs

Sikkerhetskurs
Det ble ikke arrangert sikkerhetskurs i regi av klubben i 2011

Førstehjelpskurs
Det ble avholdt 1 førstehjelpskurs i 2011. Antall deltakere: 6

HMS OG SIKKERHET

Ingen sikkerhetskurs arrangert av klubben i 2011. Eivind har deltatt på og fått kursstøtte til
Rescue3 kurs.
Det var i 2011 ingen alvorlige hendelser som har blitt rapportert.
BØLGEPROSJEKT RANDSELVA
Vi har det siste året syslet med tanken om å få til en surfe-bølge i Randselva. Det har vært en
lang prosess, og mange instanser har vært involvert, og tidlig på sommeren var avtalen med
grunneier på plass. Etter hvert kom også tillatelsene fra kommunen, fylkeskommunen og
NVE. Surfe-bølga blir laget ved å bygge om en gammel demning inne på Hvalsmoen leir.
Arbeidet med bølga er godt i gang, og etter litt prøving og feiling er ”grunnrisset” nå på plass.
Arbeidet hittil er stort sett gjort ved hjelp av velvillighet fra lokalt næringsliv og ivrige
medlemmer i klubben. Tidlig i januar 2012 ble surfebølga testa for første gang. Dette blir bra.
Ferdigstillelsen av bølga starter opp igjen i midten av april, eller når Ringeriks-Kraft stenger
ned vannføringen for vedlikehold av demningene i Randselva før vårflommen. Det jobbes
med å få til en finansiering til fullføring av bølga slik at vi kan støpe hele i betong. Det er
sendt søknad til Sparebank Stiftelsen Ringerike Hadeland.
31.12.2011/15.02.2012

Styret i Oslo Elvesportsklubb
Terje Jemterud
Leder

Jonas Pettersen
Nestleder

Ann-Kristin Utengen
Sekretær

Sæming Eggen
Kasserer

Øivind Skrutvold
Styremedlem
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Utstyrsliste

2011

Randselva
Båter
Topo-duo
Spruttrekk
Vester
Hele neoprendrakter
Uten armer
Jakker
Årer
Raftingårer
Raftingpumpe
Hjelmer
Kasteliner
Henger

19 stk
1 stk
13 stk
10 stk
5 stk
13 stk
5 stk
15 stk
16 stk
1 stk
16 stk
2
1

Kruke
Årer
Kajakker
Padlejakker
Flytevester
Neopren jakker
Long John
Hjelmer
Kasteliner
Redningsline
Klatretau
Pumper
Bananbåter
Elvebrett
Trinser

(oppdatert på siste Sjoa-tur)

8
2
10
14
2
11
17
5
2
1
2
2
1
2

Raft:
Rød Incept
Grå Sprauboat
Liten Grå
Stor Grå
2- Manns
Stor Rød

1
1
1
1
2
1 (På randselva, selges)
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