
Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. 

Utvikling av medlemsmassen 
Kongsberg padleklubb hadde i 2012 90 medlemmer, samme som i 2011. Medlemmene fordeler seg 

med 54 på elv og 36 på flattvann.  

Klubbtrening elv 
Har vært arrangert på tirsdager. Det er noe varierende oppmøte på disse treningene. Det er også en 

del padlere som har tirsdager som fast padlekveld men som velger å dra på andre turer disse dagene.   

Turer elv 
KPK har arrangert en terminfestet tur i år. 

Østerdalsrunden som var en flott tur med mange padlere fra andre miljøer som møtte opp ved hytta 

til Ingar. Turen ble dessverre noe preget av to uhell i elven. En skulder ute av ledd på «feil» side av 

elven og et fall ut fra stup under synfaring. Heldigvis ble de ingen større skader. Det ble padlet i 

Mistra (første gang for mange) og Setninga. 

Det har vært stor aktivitet med turer i privat regi.  Sesongen startet 25 februar i Nybrufossen og 

fortsatte med stor intensitet utover året. Det kan se ut til at det har vært organisert mellom 30 og 40 

turer i år.  

Kurs og tildeling av våttkort 
Det har vært gjennomført ett grunnkurs med 6 deltakere. Vi har hatt en oppdateringskveld på 

sikkerhet. I 2013 bør klubben arranger et sikkerhetskurs elv på våren slik at de av klubbens 

medlemmer som har våttkort kan gå videre på kursstigen til NPF. Vi bør også gjennomføre grunnkurs 

med kvalifisering til våttkort. 

Rafting 
Raften som ble kjøpt inn i 2010 har vært i aktivt bruk igjennom sesongen. Vi har et aktivt miljø med 

kvinnelige raftere som var del av det norske landslaget til VM i rafting i Costa Rica i 2010 og som har 

benyttet raften til trening.  

Nettside 
Klubbens nettside har vært oppdatert med nødvendige dokumenter. Den kan fortsatt brukes mer 

aktivt. 

Materiell/Utstyr 

Flattvann 

Elv 

Det er kjøpt to juniorbåter (WS Fuse 35) med trekk, to årer til voksne og en til junior, samt en brukt 

barnevest. 

Utstyret vi har er i grei stand til det det er beregnet for, med unntak av hjelmer. Her trengs det 

utskifting. Noe utstyr er beregnet for enklere padling. Utstyret kan med fordel behandles litt mer 



ordentlig ifm oppskvær etter padleøkter. Særlig gjelder dette å sette tilbake padding og fotstøtter. 

Her mangler det noe i enkelte båter.  

Freestyle 

Freestyle 2012 sesongen 
Relativt høy aktivitet på deltagerne frem mot EM i Lienz. Det var Freestyle trening hver torsdag  i  
Grettefoss – i vår og høst sesongen. 

Samling i Rollag  
Instruktører: Jasper Polak, Valerie Bertrand 
Deltagere fra hele landet.  

Innetreninger i basseng,  Tirsdager og Søndager. 

Kjørt  faste treninger hele innesesongen. 

Treningssamling i Plattling, påsken 2012, oppkjøring til EM i Lienz 

Youngboaters Grettefoss Juni 2012:  
Instruktør Mariann Sæther 
Norgescup 1. 

EM Lienz 2012 

4 kongsberg padler på landslaget: 
Øystein Resser K1JM, Halvor Heggem K1JM, Tora Heggem K1W, Kari Ølnes K1W. 
Kari Ølnes nr 4, Tora Heggem nr 5. Øystein Resser nr 14, Halvor Heggem nr 12. 
http://www.euro-lienz.com/index.php/results  

NM Freestyle Hønefoss  11. August 2012 

http://www.padling.no/nyheter/Documents/12-08-11_Resultater_NM_Freestyle.pdf  
 

SM Freestyle & Boatercross, Dala Floda Sverige 

https://docs.google.com/file/d/0B5Xfs77A-aUXaEpsUVd0M1BuSzA/edit?pli=1  

Juniorer 
Det har vært jevnlige treninger med 2 – 4 juniorer og noen foreldre gjennom hele sesongen. Denne 

gruppa har også hatt en tur på Tinnelva. 

Kongsbergbølga 
Arbeidet med Kongsbergbølga er kommet langt i løpet av 2012. Hovedaktivitetene har vært: 

 Måle vannhøyder på forskjellige vannføringsnivåer. Startet i januar, og måtte avbrytes på 

grunn av kuldeperiode. Sluttført i mars 

 Noen flere oppmålingspunkter på tørt land innen modelleringsområdet 

 Måle vannlinje på 85 cms, kalibreringsvannføring. Takket være brann i batterirommet på 

Rødberg ble vannføringen redusert til 85 cms den dagen vi hadde landmåler. Litt flaks er lov. 

 Justere 3D datamodell som grunnlag for modellering. 

 Oppstart reguleringsplan 388R, Nybrufossen 

http://www.euro-lienz.com/index.php/results
http://www.padling.no/nyheter/Documents/12-08-11_Resultater_NM_Freestyle.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B5Xfs77A-aUXaEpsUVd0M1BuSzA/edit?pli=1


 Modelleringsfase med bygging, kalibrering og modifikasjoner. Etter 60 forskjellige forsøk er vi 

kommet til Mod 38C, anbefalt modell. Liten bølge på elv venstre for vannføring 60 – 85 cms, 

større bølge midt i elva for 85 cms+. 

 Reguleringsplan 388R, Nybrufossen på offentlig høring 

 Kostnadsberegning av prosjektet ved hjelp av NCC. Ramme pr sept -12 er 5,8 mill 

 Søknader til Sparebankstiftelsen DNB Nor og Gjensidigestiftelsen 

 Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendt Kongsberg kommune 

 Tildelt kr 2 mill fra Sparebankstiftelsen DNB Nor 

 Avslag på søknad til Gjensidigestiftelsen 

 Møte med NLB, EB og Kongsberg Energiverk om tørrlegging 

 Avslutning på offentlig høring reg.plan 388R, Nybrufossen. Framsendt Utvalg for Miljø og 

utvikling (uten endringer) til behandling 27/1 -13. 

Gjennom dette arbeidet er første tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB brukt opp. I tillegg er 

prosjektet støttet med betydelige beløp fra leverandører og samarbeidsparter. 

I tillegg til tidligere pengegave har vi gjennom arbeidet mottatt både formelle og uformelle 

bidrag til prosjektet: 

Kongsberg kommune: Reg.plan stipulert til kr 200 000 

NCC: Rådgivning og kostnadsberegning, ca kr 30 000 

EB: Regulering av vannføring ved oppmåling, arbeidstid verdt ca kr 80 000. Flere møter og 

befaringer. 

Lanmåler Martin  Ruud AS: Dugnadsinnsats oppmåling - 60 000 

Kongsberg Energi Eiendom: Grunneier og tillatelser. En rekke møter og befaringer 

Tesaker Vann: Ikke-fakturerte tjenester for ca kr 20 000 

Dugnadsregnskapet står i dag på 750 timer dugnad, her er også mye uregistrert dugnadstid. 

  



Elvemateriell Sesongslutt 2012 
Kajakker / raft 

1 Raft 

1 Liquid Logic Remix (jr) 

3 Wavesport Fuse (jr) 

2 Jackson 2 fun 

1 Jackson fun 

1 Pyranha Inazone 230 

1 Eskimo Salto 

1 Eskimo Salto (Erlend sin som klubben kan bruke) 

1 Pyranha S6 

2 Dagger RPM 

1 Dagger CFS  

1 Blast 

1 Dagger Freefall 

1 RPM (Håkon sin som klubben kan bruke) 

1 Pyranha Attack (Håkon sin som klubben kan bruke) 

1 Slalåmbåt (Håkon sin som klubben kan bruke) (Er dette juniorbåten?) 

 

Kommentarer: 

Innkjøpt 2 Wavesport Fuse jr 

Dagger CFS er gave til klubben i fra Øyvind Engene 

1 Dagger RPM er lånt av Erik Frogner hele 2012 sesongen. Han har fortsatt denne båten. 

 

Årer 

14 Raftårer   God 

2 H Robson Pogo  God 

2 H Robson ?   God 

2 Rett Gule   God 

2 H Robson junior  God 

1 H/V Werner delbar  God 

7 V 90 grader diverse  dårlig  

1 H/V 90 grader  Schlägel dårlig 

 

Kommentarer: 

Innkjøpt 1 Robson junior og 2 Gule som jeg ikke husker merket på. 

Under opptelling er noen av årene i svømmehallen. Odd sjekker og oppdaterer. Jeg går ut i fra at 

dette er: 

2 Rette Gule 

2 Robson, en av hver type 

1 Robson junior 

 

Trekk neoprene 

4 Wavesport  God 

2 Yak (til 2Fun) God 



3 Playboater (til jr Fuse) God 

1 Langer  God 

2 Pyranha  1 OK 1 slitt 

2 Phoenix  Slitt 

1 Navnløst med dobbelt liv God 

1 Leopard  Dårlig 

 

Trekk Nylon 

3 Hiko   God 

1 Seals   God 

1 Yak   God 

 

Kommentar: 

Alle disse er i svømmehallen. Odd sjekker og oppdaterer her. 

 

Hjelmer 

1 Svart pyranha 

1 Svart 

1 Rød 

3 Gule 

1 Grå 

 

Vester 

1 Gul HF 

2 Blå palm 

1 Rød nike 

1 Lilla nike 

1 Rød us whitewater 

2 Yak junior 

4 Gamle pølsestopp 

 

Diverse 

1 vanlig kasteline 

1 Våtdrakt 

1 Tørrtopp 

2 par sko 

1 Tørrpose med medisinskrin 

8 Flyteposer (ikke telt opp i år) 

 

Kommentar: 

Våtdrakt, tørrtopp og sko står hos Geir. Dette utstyret må administreres og lånes ut. Det blir 

ødelagt om det står i bua. 

 

Mangler og må avskrives: 

Lang kasteline i lyseblå pose. (Er tatt med på tur og ikke levert igjen) 



1 H HF åre (Er lånt og ikke levert tilbake. Har vært borte i hele 2011 og 2012.) 

 

Trenger: 

- Flere og bedre hjelmer 

- Flyteposer 

- Kost til bua 

- Plugg i Fusen 

- Fotstøtte til S6en? 

- Fotstøtte til Attacken? 

 

Bua: 

- Noen råtne bord på baksida 

- Beise 3 vegger 

- Rydde søppel 

- Rydde jordvollen mot elva? 

 

 


