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Eivind Henriksen
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Valgkomitéen for 2013:



Kenneth Bråten
Øivind Skrutvold

STYREMØTER
Det har vært avholdt 5 styremøter siden sist årsmøte. Alle styremedlemmer har vært innkalt.

MEDLEMSKONTINGENT:
Medlemstall:
Totalt antall medlemmer:
Menn:
Kvinner:
Medlemmer under 26 år:

120
79
41
28

Det har vært en liten nedgang på 6 stk i total medlemsmasse i forhold til i fjor.
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Kontingenten denne sesongen har vært:
Enkeltmedlem
Familiemedlem
Student

500,750,400,-

WEBSIDENE
Jonas Pettersen er web-ansvarlig i 2013. Aktiviteten på forumet har i padlesesongen vært høy
og fungert bra som koordineringspunkt for padleaktiviteter.

RAFTING
Det er ikke kjøpt noe nytt raftingutstyr.
Det har vært avholdt 1 møte i Raftingutvalget.
Rafting var en av aktivitetene på OEK Open.
OEK deltok med 1 damelag på Sjoa river festival.
2 OEK medlemmer var med på raftingkonkurranse på Dagali River Festival.
2 OEK medlemmer (Jannicke og Anni) var med på raftingkonkurransen under Veko på Voss.
Det har vært raftet på alle Sjoaturene.
Rafting har vært gratis for medlemmer i 2013.
Anni deltok på det norske damelandslaget i rafting på VM på New Zealand i november.
Flere medlemmer har prøvd riverboard i Sjoa.

OEK elveredningsgruppe
Elveredningsgruppen har vært i beredskap i 2013, med 14 medlemmer på beredskapslisten.
Gruppen ble kontaktet av politiet en gang i forbindelse med leteaksjon i mai. Gruppen stilte
med fem stykker på kort varsel en arbeidsdag, og dette må anses som svært bra. Søk ble
gjennomført i Akerselva, uten funn. Den savnede ble senere funnet i god behold av andre.
Gruppens innsats ble verdsatt av politiets innsatsleder.
Elveredningsgruppen er godt kjent i det frivillige miljøet i Oslo og Akershus. Selv om
gruppen sjelden benyttes, er det et behov for videre beredskap. Gruppen ønsker flere
medlemmer fra klubben velkommen.
BØLGEPROSJEKT RANDSELVA
Vi fikk tildelt kr 180.000,- av Sparebankstiftelsen Dnb våren 2013. Det er gjort noe
sikringsarbeider ved bølga, samt laget en ny molo slik at det nå er molo på begge sider. Det
har vært prøvd mye mhp utforminga av renna for å prøve å få bølga til å «holde» bedre. Pga
av mye vann (og for lite vann) store deler av sommeren har det ikke vært mulig å få fullført
dette arbeidet i 2013, og bølga har til tider vært dårlig i løpet av sesongen. Det er kun brukt
penger på å fylle opp og støpe slik at det ikke er så dypt nedenfor bølga og lage molo. Det står
fortsatt 110.000,- på bok til å fortsette arbeidet i 2014. Arbeidet starter opp igjen så fort isen
har gått, slik at vi får gjort mest mulig før «vannet stenges» i midten av april.
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TERMINLISTE, MØTER, TURER OG ANDRE AKTIVITETER
Terminliste
8 – 10 februar
13. februar
24 – 26 mai
8. juni
21 – 23 juni
2 – 4 august
30 august – 1 september
14 – 15 september

Uvdal-tur
Årsmøte – 14 medlemmer til stede
Trysil-tur
OEK Open
Sjoa 1
Sjoa 2
Sjoa 3
Grunnkurs

Uvdal-tur
Skitur til Uvdal. 19 påmeldte. En meget vellykket tur!
Trysil-tur
Avlyst pga flom og få påmeldte.
OEK-Open
Litt få fremmøtte, men vellykket for de som var der.
Det ble arrangert barnerafting, freestyle-konkurranse og riverboard-konkurranse med mange
flotte premier. Grilling og overnatting på Austjord fra lørdag til søndag
Sjoa 1
23 påmeldte. «Standard» padle-turer. Det var en raftetur ned bro til bro som ble avsluttet ved
play run put in pga mye vann.
Vi grilla på kvelden, Ingen rapport om uønskede hendelser.
Sjoa 2
24 påmeldte inkl. noen fra OSI. Det ble raftet og kjørt riverboard. Nybegynnerne fikk 3 turer
bru til bru, 1 tur med raften i normalen og 1 tur med riverboard i normalen. En meget
vellykket tur. Ingen rapport om uønskede hendelser.
Sjoa 3
40 påmeldte. En meget vellykket tur og feiring av OEK’s 40 års jubileum på lørdag kveld
med felles grilling, taler, loddsalg med fine premier. Lav vannstand, men fine padle-turer. Det
ble raftet. Ingen rapport om uønskede hendelser.
Familiedag ved Randselva
Kristian og Kenneth arrangerte familiehelg i Randselva 10 – 11 august. Det var ikke så mange
familier, men to familier overnattet. Til sammen var ca 15 personer innom. Det var en super
dag. Det var barn som svømte i elv, testet elvebrett og kajakk. Mye øving i strøm med kajakk
og mye sosialt!!
UTSTYR
Se eget vedlegg til årsmeldingen
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TRENING
Det har vært bassengtreninger på Hunsund Bad vinteren 2013. Varierende besøk.
Tirsdagstreninger på Randselva.

KURS
Grunnkurs
Det ble arrangert 1 grunnkurs; 14 – 15 september.
Kursholder: Kristian Jensen
Tauere: Eivind Danevold og Martin Engelstad
Antall påmeldte: 7, 1 trakk seg første dagen
Kurset ble gjennomført i godt vær. Det var varmt i vannet og fin vannstand

Førstehjelpskurs
Det ble ikke avholdt førstehjelpskurs i 2013.

HMS OG SIKKERHET
Det ble ikke arrangert sikkerhetskurs i klubben i 2013.
HMS dokumentet er gjennomgått. Det er laget noen nye skjemaer som skal brukes i
forbindelse med aktiviteter og turer i klubbens regi:
 Huskeliste for turleder
 Informasjon til padle- og sikkerhetsansvarlig
 Risikoanalyse
 Egenerklæringsskjema for tur og arrangementer med OEK
Dokumentene finnes tilgjengelig på klubbens hjemmesider.
Styret har ikke mottatt meldinger om uønskede hendelser på noen av klubbturene.

31.12.2013/26.02.2014

Styret i Oslo Elvesportsklubb
Jonas Pettersen
Leder

Annki Daudon
Nestleder

Jannicke Johannessen
Styremedlem

Sonja Ylving
Styremedlem

Trond Vegard Jensen
Styremedlem
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Utstyrsliste

2013

Randselva
Båter
Topo-duo
Spruttrekk
Vester

19 stk
1 stk
13 stk
10 stk

Hele neoprendrakter
Uten armer
Jakker
Nye våtdrakter
Årer
Raftingårer
Raftingpumpe
Hjelmer

5 stk
13 stk
5 stk
8 stk
15 stk
16 stk
1 stk
16 stk

Kasteliner
Henger
Hos Anni
Riverboard med
hansker og finner

2 stk
1stk

2 stk

Kruke
Årer
Flytevester
Spruttopper
Long John
Hjelmer
Kasteliner

9
11
11
11
18
5

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

1
1
1
1
2
1

Kruke
Kruke
Kruke
Randselva
Kruke
Status?
(På randselva)
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