
 
 

NJØRD RO- OG KAJAKKLUBB 
     ÅRSMELDING 2019  
 
 
 
Njørd Ro- og kajakklubb er Hordalands nest eldste idrettslag og ble stiftet i februar 1880.Klubben 
fyller i 2020 140 år og dette markeres bl.a. med deltakelse i hovedprosesjonen 17. mai. 
 
Styrets sammensetning og arbeid 
Einar Drægebø (leder) 
Torgeir Toppe (nestleder / sportslig leder flattvann) 
Atle Houg Ringheim (kasserer) 
Bjørn Teige (nøstesjef) 
Arne Lotsberg – styremedlem 
Kristoffer Mjelstad – styremedlem  
Torill Refsdal Aase - styremedlem 
Katrine Lillejord, styremedlem 
 
Styret har hatt 6 styremøter, og har i sitt arbeid for året 2019 valgt å prioritere oppgavene under.  

• Nøst og klubbmiljø 
• Bredde, tur og toppidrett 
• Kurs 
• Eidsvågrunden 
• Øke medlemsmassen  
• Øke belegg i naustet 
• Samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd 

 
Andre tillitsverv og representasjoner 

• Atle Houg Ringheim sitter som styremedlem i Vestland idrettsråd 
• Torgeir Toppe er styremedlem i Norges Padleforbund 
• Einar Drægebø er med i kontrollkomitéen i Padleforbundet. 

 
ØKONOMI  
Njørd gjorde i 2018 et stort økonomisk løft ved utbygging av naustet. 2019 har derfor vært et år der en 
har søkt å bygge opp igjen egenkapital og økonomisk buffer, uten at dette har gått vesentlig ut over 
driften. For å dekke inn igjen deler av byggekostnadene er det søkt om tippemidler ut fra Hordaland 
Fylkeskommunes retningslinjer uten at en fikk tildeling i 2019, dette til tross for godkjent søknad fra 
Bergen kommune. Søknaden ble derfor fornyet for tildelingsrunden i 2020. Det er etterslep på tildeling 
av tippemidler og Njørd forventer derfor å få tildelt tippemidler.  
Det ble også i 2018 kjøpt inn noe nytt treningsutstyr/kajakker, i all hovedsak finansiert av gavemidler 
fra Fana Sparebank og Sparebanken Vest.  
 
Det har vært stor aktivitet når det gjelder kurs, og det har vært en god økning i kursinntektene i 2019. 
Kursinntektene er, etter kontingent, den største inntektskilden for klubben. Bingomidler er også 



betydelige bidragsytere til klubbens økonomi. Med økt kursvirksomhet følger også økte utgifter til 
trenere/kursholdere, samt utgifter for å vedlikeholde, og fornye utstyrsparken. 
Videre utgifter er i hovedsak knyttet til drift av klubbhus og bryggeanlegg, samt vesentlige kostnader 
forbundet med deltakelse på stevner, inkludert reisekostnader. 
Klubbens økonomi anses å være sunn. Styret har stor oppmerksomhet knyttet til økonomistyring, og 
investeringen som er gjort i utbygging av naustet i 2018 forventes å gi økte inntekter på sikt.  
  
Når det gjelder kontingent er det fortsatt mange som ikke betaler denne innen frist, noe som medfører 
et betydelig ekstraarbeid, og det er også vanskelig å kreve inn all utestående kontingent. Dette har blitt 
løst ved å begrense tilgang for de medlemmene som ikke har betalt. Klubben har fortsatt utestående 
kontingent for 2019 til tross for gjentatte purringer. 
For 2020 foreslår styret at kontingent holdes uendret; kr 1200,- for hovedmedlem, kr 800,- for barn og 
ungdom opp til 16 år og for familiemedlemmer, støttemedlemmer kr 200,- Også leie av naustplass 
holdes uendret, kr. 800,- pr plass. 
 
Det var før jul datahavari hos vår leverandør Spoortz. Dette resulterte i en del problemer og merarbeid. 
Klubben skiftet leverandør i januar 2020.   
 
NØST OG KLUBBMILJØ 
I løpet av 2019 ble det nye naustet ferdig malt og inntredet. Stor god dugnadsinnsats på vårparten og 
særlig takk til Arne Lotsberg som stilte med stillas. Det er installert moderne lys både inne og 
ute. Rom for utstyr/tørkeplass/lagerplass er innredet.  
Bryggene er separert og vi har nå tre brygger. Alle bryggene har fått nye lodd med hjelp fra BOF. 
  
Oppfylling av naustplasser:  
Det har ikke vært så intensiv markedsføring, men plassene fylles langsomt opp ettersom tilbudet blir 
bedre kjent og klubben får flere medlemmer. God grunn til å være fornøyd.  
 
FLATTVANN/KONKURRANSEPADLING 
  

 
Njørd gjorde det godt i NM på Årungen,med flere gullmedaljer. Flott gjeng!  
 
Njørd Ro- og kajakklubb har holdt et nøyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen konkurransepadling i 
2019. 
 
Njørd har deltatt med utøvere på følgende samlinger og flatvanns stevner:  

• Norgescup 1-6, Tysvær, Bestumkilen, Årungen, Laksevåg 
• NM maraton, Setskog Høland 
• Short track (uoffisielt NM), Bærum 
• World Cup maraton, Bærum  
• EM maraton, Decize, Frankrike 



• VM maraton, Shaoxing, Kina 
• Vestlandsmesterskap, Laksevåg  
• Regionsamlinger, Tysvær og Fana 

 
 

Trenere 
Torgeir Toppe har vært lagleder i sesongen 2019. Han har hatt hovedansvar for treningsprogram 
sammen med Martin, Lasse og Kristoffer, samt stevner og tilrettelegging av materiell/trening for 
Njørds ungdommer, juniorer og seniorpadlere. I tillegg organiserer han med trenerne for våre 
rekrutter. Klubben tilbyr sistnevnte fire organiserte treninger i uken, med trenerne i 2019.  
 
Lasse Lotsberg gikk ut av 3. klasse ved toppidrettslinjen, men er fortsatt aktivt med sammen med 
Martin H. Schmidt (VG3) og Kristoffer Y-A Mjelstad (VG2) som fortsatt er elever ved linjen. 
Oppfølging fra Torgeir Toppe, Øyvind Jr. Sølberg og Morten Ivarsen. 
  
Samlinger  
Påskesamling Flekkefjord. Njørd deltok med 11 utøvere og én leder. 
Sommerleir Laksevåg kajakk-klubb. Njørd deltok med 10 aktive padlere og en rullerende leder på 
plass til enhver tid. 
 
Nordisk Mesterskap i Jönköping, Sverige, 10. til 11. august 2019 
Følgende padlere ble tatt ut for å representere Norge: 
- Lasse Lotsberg (SH, U21)  
- Martin Schmidt (JH)  
- Kristoffer Mjelstad (JH)  
 
Under Nordisk mesterskap i 2019 tok utøvere fra Njørd 2 medaljer totalt. Kristoffer tok sølv med 
makker Eirik U. Gade på K2 500. Beste resultat ble i U21, med en individuell bronsemedalje på 
K1 200. 
 
I 2017 fikk Olympiatoppen fikk innvilget støtte fra DNB/sparebankstiftelsen pålydende kr 25 
millioner over 5 år, og Norges Padleforbunds søknad var en av 10 søknader som fikk innvilget støtte: 
Dette prosjektet har fortsatt i 2019, og er en flott mulighet for samarbeid.  
 
«Flere padletalenter mot internasjonalt toppnivå». 
 
Målene er:  
Sørge for at Norge har et lag som kjemper om olympiske medaljer i 2020, og er et medaljelag i 2024.  
Sørge for etablering av varige strukturer som sikrer en større bredde av unge toppidrettsutøvere på 
internasjonalt nivå, og spesielt fokus på å få frem flere jenter.  
 
Njørd stiller med fem til ti utøvere i prosjektet. Utøverne kan komme og gå i prosjektet, da det er 
basert på treningsnivå. 
 
Rekruttering: Følgende tiltak er gjort for å øke klubbens rekruttering:  
Kajakkskole  
Det ble også i 2019 gjennomført kajakkskole for barn og ungdom mellom 10-16 år. Kurset ble 
annonsert på Facebook, skoler, Åsane Tidende og ved oppslag på nærbutikkene. Torgeir Toppe har 
hatt hovedansvaret for gjennomføring, og klubbens aktive padlere har vært med som instruktører.  
Kurset gikk over 10 dager med 15 deltakere. Flere av disse har meldt seg inn i klubben og er nå med 
på organisert trening. Kajakkskolen ansees å ha vært en suksess, og bør gjentas årlig for å unngå tap av 
årsklasser. Vi ser imidlertid at det hadde vært ønskelig med enda bedre rekruttering, da spesielt på 
jentesiden. I 2019 har klubben tilbudt rekruttene fire ukentlige treninger, pluss fellestrening i helgene. 
 
Bergen kommune: Sommerleir uke 27  



Klubben arrangerte i samarbeid med Bergen kommune sommerleir med padling i uke 27. Barn og 
ungdom fra hele Bergen fikk mulighet til å bli introdusert for padling. Antall deltakere varierte fra 20 
til 30 stk. Klubben stilte med fem ledere. 
 
Njørd sommerleir (uke 32)  
Klubben arrangerte for første gang 5 dagers kajakkskole fra 10-15 år. På leiren ble det hver dag 
gjennomføre to økter padling, lunsj og bading. Tolv deltagere og to ledere var med på leiren; Julianne 
Halvorsen og Linn Sofie Toppe 
 
Stevner  
Klubben har deltatt på samtlige NM/Norges Cup stevner i 2019, med opptil 18 påmeldte på enkelte 
turer og med mange gode resultater både i NM og NC.  
Klubben har i mange år jobbet målrettet med å øke rekrutteringen til flattvannspadling. Nå begynner vi 
å se resultatet med stor deltagelse på nasjonale stevner og gode prestasjoner nasjonalt og 
internasjonalt. Deltakelse på stevner er viktig for de aktive, både med tanke på det sosiale og 
motivasjon for videre satsning. Rekruttgruppen har blitt utvidet i løpet av 2019, men det er fortsatt 
plass til flere.  
 
I NM lagbåt ble det mange gode resultater. I JH tok Martin og Kristoffer med seg samtlige gull i K2, 
og en meget solid medalje på K4 200, med G14 Thomas og Simen. Jentene tok med seg to sterke 
bronsemedaljer i JD.  
 
NM i K1 førte til flere medaljer til Njørd. Kristoffer gjorde rent bord i JH, og Martin tok en sterk 
sølvmedalje på 5000 m. Lasse, som har vært på pallen i samtlige K1 200 løp denne sesongen, gjorde 
ingen unntak i NM og tok med seg en bronse. Sterke resultater!  
 
Ekstraordinært av året var at Kristoffer Mjelstad deltok i World cup der han vant en sølvmedalje i 
grenen short track, og han var i EM- og VM maraton der han ble henholdsvis nummer 9, og 14.  
For flattvann er denne sølvmedaljen årets best resultat.  
 
Vi ser at målrettet trening gir resultater i alle klasser, og Njørd er en klubb man virkelig skal regne 
med i årene som kommer. 
 
 HAVPADLING 
 

 
Tur til Risholmen der Njørd eier en del av øyen. Ekspedisjonen var vellykket.  
 
Det var i 2019 hele 957 deltakere med på Havgruppens arrangementer. I tillegg kommer årsmøtet der 
også flattvannspadlerne deltok. Turene har vært annonsert på facebook og fra de fleste har det også 
kommet et lite referat med bilder. 
 
Sesongen ble avsluttet med trivelig Julekos i klubbhuset. Dette ble første gang arrangert i 2018 og er 
nå en tradisjon. 



Året startet med bassengtrening i Åstveithallen. Det var i 2019 som vanlig god oppslutning. Formålet 
med disse treningene er å bli trygg i vannet og å trene på redninger. Det blir også gitt uformell 
introduksjon til rullen for de som ønsker det. 
 
Tirsdagsgjengen har padlet gjennom hele vinteren med svært god deltakelse. Dette er blitt en fin 
møteplass, og de fleste padlingene er blitt avsluttet med sosialt samvær med kaffe og kjeks i 
klubbhuset. 
 
I mars hadde vi medlemsmøte med 30 deltakere. Her ble sesongens aktivitetsplan presentert, og Njørd-
medlem Torbjørn Lundhaug hadde foredrag om kanopadling i Canada. 
 
De ordinære tirsdagspadlingene med ansvarlig turleder ble gjennomført fra påske og frem til 
begynnelsen av november. Første sommerpadlingen gikk i snøføyke. Nytt i 2019 er ferskingturer, som 
har vært fulgt spesielt godt opp på samtlige tirsdagspadlinger. Dette har vært stor suksess og rekruttert 
stødige padlere og nye medlemmer til klubben.  
 
Det har også vært turer utenfor Eidsvåg, bl.a. på Storavatnet på Holsnøy, rundt Bjorøy, bølgeturer på 
Sotra, strømpadling, urban mørkepadling, oggod deltakelse på Padlefestivalen. Tur til Risholmen, som 
Njørd eier en del av, hadde god opplutning i godt vær. En stor gruppe var også på tur med Kvinnherad 
Turlag i Nærøyfjorden. Mange turpadlere deltok i Eidsvågrunden med stor entusiasme  
 
Årets klubbtur i oktober gikk i år til Kilstraumen i Austrheim i et fantastisk vær. 29 deltok på dette 
arrangementet og fikk opplevelser for livet. 
 
Det har også vært gjennomført mange kurs i klubbens regi, i hovedsak introkurs. Her har flattvann 
bidratt med dyktige instruktører. Det er utdannet en ny aktivitetsleder og flere har planer for å ta disse 
kursene i 2020. 
 
Utstyr: Klubben har fått flere klubbkajakker av merket Norse og de er populære og mye i bruk. 
  
Konklusjonen på året er at det har vært et meget godt år med høy aktivitet og mange nye ansikter.  
Ressursgruppe Hav har i 2019 bestått av Bernt Solheim, Bjørn Teige, John Elter, Kari 
Kløve, Margrethe Stinessen, Morten Husa, Torbjørn Lundhaug, Torill Refsdal Aase. I styret har Bjørn 
og Torill representert Ressursgruppe Hav.  
 
Entusiasmen har vært stor, og vi håper på et like bra år i jubileumsåret 2020 med stor oppslutning 17. 
mai! 
 
  
12.februar 2020 
 
 Styret i Njørd, 
 
 
 
 
  


