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Njørd Ro- og kajakklubb er Hordalands nest eldste idrettslag ble stiftet i februar 1880. Klubben fylte i 
2020 140 år, men alle planlagte markeringer måtte avlyses pga. coronaepedemi, inkludert Eidsvågrunden. 
Imidlertid ble klubben kåret til  Årets idrettslag av byrådet i Bergen og det var en flott jubileumsgave! 

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 
John Elter - styremedlem

Det har vært avholdt 6 styremøter, og har i sitt arbeid for 
året 2020 valgt å prioritere oppgavene under.
• Nøst og klubbmiljø
• Bredde, tur og toppidrett
• Kurs
• Øke medlemsmassen
• Øke belegg i naustet
• Samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd
•  Tema fokus på seksuell trakassering i idrettsmiljø og 

dopingfri idrett. Her er Njørd i forkant.

ANDRE TILLITSVERV OG REPRESENTASJONER
•  Atle Houg Ringheim sitter som styremedlem i Vestland 

idrettkrets
•  Torgeir Toppe er styremedlem i Norges Padleforbund
•  Einar Drægebø er med i kontrollkomitéen i  

Padleforbundet.
Deltakelse i Vestland idrettskrets har resultert i økt fokus på 
de mindre idrettene.

KORONA
Også for Njørd sitt vedkommende har det vært store re-
striksjoner pga. corona. Det førte til sterkt redusert aktivitet 
blant både de aktive og turpadlerne. Konkurransepadlerne 
har deltatt i kun 5 stevner fordi de fleste konkurranser og 
samlinger  er blitt avlyst. 
Tur- og hav har avlyst mange tirdagspadlinger og felles 
turer, men har oppfordret til egen aktivitet på sjøen. Inni-
mellom nedstengingene har man likevel fått til noen gode 
arrangementer med stor oppslutning. 
Eidsvågrunden ble avlyst. Tross pandemi var hele 771 
deltakere på tur med Njørd i 2020 og det er bra.

TILDELINGER
Njørd ble i 2020 ble tildelt prisen som årets idrettslag i 
Bergen og Kristoffer Mjelstad ble tildelt utviklingsstipend.
Prisen til Njørd er på kr 30 000 og til Kristoffer kr. 20 000. 
Prisene ble kunngjort i et digitalt møte av idrettsbyråd 
Endre M. Tvinnerheimen 16.desember 2020.
Tildelingen til Njørd er blant annet begrunnet med at vi har 
klart kombinasjonen mellom topp og bredde på en god 
måte og at vi med forholdsvis små ressurser er en positiv og 
aktiv deltaker i byen.
Kristoffer har fått stipendet fordi han de to siste årene har 
vært Norges desidert beste juniorpadler.
 
Vi er stolte og glade over tildelingene. Det har også vært 
en fin reportasje i Bergens Tidende i februar 2021 som 
omtalte Njørd på en flott måte. 

STYRETS OPPSUMMERING

Over: Fra vimpel-
seremoni i mars. 

T.v.: Oppslag i BT 
om Årets idrettslag 
i Bergen
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Året 2020 ble et svært spesielt år, noe som også 
gjenspeiles i klubbens økonomi. Det ble lagt ned et 
betydelig arbeid med planlegging og gjennomføring 
av ulike våttkort-kurs, kajakkskole, samt sommer- 
og høstleir for barn og ungdom. Det gav svært 
gode inntekter til klubben. Sammen med redusert 
reiseaktivitet og lav deltakelse på stevner, kurs og 
samlinger, bidro dette til et godt årsresultat.

Av investeringer er det spesielt strøm og lys, i og utenfor 
naustet, samt nyanskaffelser av drakter og annet utstyr 
til bruk i kursvirksomheten som har stått for de største 
utgiftene.

Etter utbygging av naustet ble det søkt om tippemidler 
iht retningslinjene for støtte til slike bygg, uten at en fikk 
tildeling i 2019, søknaden ble fornyet også for 2020, 
med samme resultat. Søknaden er på nytt fornyet for 
2021, og det er å håpe at man vil få tildelt tippemidler 
i 2021. Søknaden har hele veien vært godkjent av 
Bergen kommune, men det er det store etterslepet på 
tildeling av tippemidler som er grunnen til manglende 
tildeling.

Når det gjelder kontingent er det fortsatt flere som 
ikke betaler denne innen frist, noe som medfører 
ekstraarbeid. De som ikke betaler kontingent til tross 
for gjentatte purringer blir fortløpende strøket som 
medlemmer.

Klubbens økonomi anses å være sunn. Styret har stor 
oppmerksomhet knyttet til økonomistyring, og også på 
det å iverksette og opprettholde aktiviteter som generer 
inntekter til klubben, eksempelvis kurs av ulike former. 

I 2020 anskaffet Njørd nytt datasystem for 
nettside, medlemsstyring og regnskap, Styreweb. 
Regnskapsmodulen har vært krevende å sette seg inn 
i, og er nok tilpasset mer profesjonelle brukere enn 
man kan forvente i en mindre, frivillig organisasjon. 
Det anbefales at ny kasserer så raskt som mulig får 
en grundig innføring fra leverandør, samt tydelig 
adresserer utfordringer og forventninger overfor 
leverandør. Alternativt anbefales å benytte det noe 
enklere systemet som er tilgjengelig gjennom NIF.

For 2021 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 
foreslås holdes uendret, med kr  800,- pr plass.
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Fantastisk sommertur til områdene utenfor Hissøy med stor oppslutning. 
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Lasse Lotsberg og Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad tok 
NM-gull på K2 200 og K2 500

2020 ble et spesielt år for alle, idretten inkludert. Dette 
medførte at det ble et redusert antall konkurranser, 
nasjonalt og internasjonalt. Pandemi til tross, Njørd 
forsynte seg av medaljebordet. 

STEVNER OG SAMLINGER  
NJØRD DELTOK PÅ:

• NM Kortbane, Hamar 

• NM maraton, Setskog

• NM K1/UM lag, Årungen

• NM lag/UM K1, Tysvær

MEDALJER 

NM K1, Bronse K1 200 SH (LL*), 7 av 7 NM gull K1 
JH (KM*), 

NM lagbåt, 2 gull K2 SH (LL*, KM*) 

UM lagbåt, Gull K2 200 G16 (TS*,STS*), Bronse K2 
500 G16 (TS*,STS*)

*LL, Lasse Lotsberg; KM, Kristoffer Mjelstad; TS, Thom-
as Schmidt; STS, Simen Titland Straume

Både Kristoffer og Lasse er tatt ut i forbundsgruppen.

Kristoffer går på toppidrettslinjen (VG3) på Tertnes 
VGS og har gjennom linjen oppfølging fra Morten 
Ivarsen og Øyvind Sølberg Jr. 

Lasse som er tidligere elev ved linjen, er også med på 
treningen her.

FLATTVANN/KONKURRANSEPADLING

Njørd tok for første gang på 23 år NM-gull i senior herrer.  Klubben gratulerer!

Fra Eidsvågrunden 2019
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God oppslutning og mye moro på kajakkskole/kurs og sommerleir for barn. 
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I 2017 fikk Olympiatoppen 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 2020, 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. 

Forventet treningsnivå er: 
14-15 år, 5-7 treningsøkter per uke
16-18 år, 7-9 treningsøkter per uke

Seniorer og satsende 16 -18 års utøvere, 9< 
treningsøkter per uke.

BARN: KAJAKKSKOLE/SOMMERLEIR
Sommeraktivitene har vært noe redusert pga.  coronasi-
tasjonen. Men klubben har likevel arrangert kajakkskole 
og sommerleir for Bergen kommune.  Erlend Lillejord 
Festø og Andreas Bjarke Ringheim har, sammen med 
Torgeir Toppe vært ansvarlig for kajakkskolen. De har 
også fortsatt som trener for gjengen etter endt kajakk-
skole. 

Det var stor oppslutning rundt sommerleirene som ble 
avholdt. Over 20 deltakere på begge leirene. Corona 
til tross, flattvann opplever en økning i antall aktive som 
fortsetter fra kajakkskole. Ekstra positivt er antall jenter 

som deltar på de ukentlige treningene. Konkurran-
se-padling har de siste årene slitt med rekruttering på 
jentesiden, derfor ønsker klubben nå å legge ekstra til 
rette for at vi skal holde på den gjengen som nå er aktive 
hos oss. Gjennom året har man hatt et godt samarbeid 
med klubbene i regionen, noe som har gjort det mulig 
å arrangere fellestreninger. 

Klubben fikk i 2020 også en del treningsutstyr av Ber-
gen fengsel. Dette kommer godt med. 
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I 2020 implementerte Njørd nytt datasystem til 
støtte for foreningsdriften. Hensikten er å forenkle 
den administrative hverdagen for medlemmer og 
frivillige i Njørd. Det ble etablert ny hjemmeside med 
aktivitetskalender som viser kurs og arrangement. 
Her kan både medlemmer og andre selv foreta 
påmelding, betaling og motta automatisk bekreftelse 
på registrering av kurs og aktiviteter. 

Alle nøsteplassene med kajakker ble koblet til 
sine respektive medlemmer, noe som forenkler 
kontigentarbeidet og gir god oversikt. Integrert 
regnskapssystem og dokumentarkiv gir en trygghet i 
form av gjennomsiktighet i foreningsdriften og letter 
arbeidet i overgangene når tillitsvalgte trer ut av sine 
roller og nye kommer til. 

Trafikken på hjemmesiden viser at det er stor interesse 
for hva som skjer i klubben. Kombinasjonen av 
Facebook og omtaler på egen hjemmeside gjør at vi 
målrettet og effektivt kan nå ut til padleinteresserte med 
digital markedsføring av klubbens aktiviteter.
Styreweb har gjennom det første driftsåret vist seg å 
være et godt valg av system for digital drift av klubben.

Kursvirksomheten i Njørd er god. Covid-19-situasjonen, har 
påvirket muligheten til å tilfredsstille etterspørselen, men 
likevel har klubben klart å gjennomføre:

10 introduksjonskurs som kvalifiserer til våttkort
1 teknikkurs som går over to kvelder og en helg
1 grunnkurs hav, som er videreføring av våttkortkurset.
2 medlemmer har fått godkjent aktivitetlederutdanning i 
løpet av året og er nå instruktører.

Ca 150 personer har tatt kurs i Njørd i 2020.
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Nytt datasystem:  
STYREWEB FOR FORENINGSDRIFT
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Glimt fra kursmoro i Eidsvåg 2020.  Alle deltakerne gjennom  
sesongen kvalfiserte til våttkortet.
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Utstyr: Det er kjøpt inn 10 sett med kursutstyr som har 
fått sitt eget rom i 2 etasjen i nye-naustet. 
Det er skaffet en ny brygge skal erstatte den midterste 
som er i svært dårlig stand. Ny brygge kom fra Haukås 
båtforening og ble slept  til Eidsvåg. Monteres til våren.  

Njørd har fått ny flaggstang og vimpel. 7. april ble vim-
pelen heist i egen coronajustert seremoni.

Det er nedsatt byggekomité for det videre arbeidet med 
nytt naust. 

Det er utført mye arbeid i naustet også i 2020, i regi av 
Bjørn Teige, som gjør en uvurderlig innsats.

Gulvet i treningsrommet måtte forsterkes. Dette ble 
gjort januar/februar 2021. 

Oppfylling av naustplasser: Plassene fylles opp et-
tersom tilbudet blir bedre kjent og klubben får flere 
medlemmer. 

Flytting av BOFs kai fra Eidsvåg til Tømmervågen: Styret 
har uttalt seg i en sak der Bergen og Omland friluftsråd 
er nødt til å flytte sin kai fra kommunekaien i Eidsvåg. 
Kaien skal landfestes øst for Njørd sitt område. Styret 
har særlig vært bekymret for redusert oversikt i forbin-
delse med aktivitet for barn og unge, som er et satsings-
område for Njørd.

Ny flaggstang og ny vimpel innvies 7. april. Ble feiret med en liten padletur. 

Fra julipadling til julepadling: Naustet en fredelig juledag. Nytt golv ble lagt på nyåret 2021 etter  
intens dugnad. 
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Fra vedliholdskveld ved naustet, 2019.
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Året begynte med feiring av Bergens 950-årsjubileum 
med felles lyspadling på Vågen. Alle kajakklubbene i 
Bergen deltok og ca 140 kajakker var på vannet. Njørd 
var uten tvil største klubb som var representert her med 
et stort oppmøte, ca 32 kajakker.
Dette var starten på det som ressursgruppen hadde 
tenkt skulle bli tidenes tur år i Havgruppen.
 
I god tro arrangerte vi spennende bølge- og red-
ningstrening på Sotra der mange fikk frisket opp i litt 
kunnskaper og testet formen.
Tirsdagsgjengen har gjennom hele vinteren vært i gang 
med trening og gode aktiviteter 
Ifølge planen skulle vi ha medlemsmøte i midten av 
mars, men covid -19 satte en brå stopp for dette. Tross 
all nedstengning og begrensning av reise holdt vi aktivi-
teten oppe.

Mye måtte vi avlyses, men totalt har aktiviteten likevel 
vært høy. En tur fra Møvik på Sotra for ferskinger og de 

mer erfarne, bød på en fantastisk sommerkveld med 
silkeføre på havet. Det har vært arrangert tur fra Da-
le-Stamnes-Stanghelle, og langs sund og sluser i Lindås, 
der fikk se at dyktige padlere fra Njørd fant løsninger 
både strømforhold og tidevannets luner. Det var også 
søndagstur i Samnangerfjorden.

Njørd var godt representert på Askøy Padlefestival siste 
helgen i august, som ble avholdt i fint vær og i tråd med 
alle Corona-regler.
 Videre har det vært workshops med redning, og teknikk 
m.m.
Ferskingpadling har vært en stor suksess og vi har re-
kruttert mange nye gjennom dette, kjekt å se utviklingen 
gjennom sesongen her.

Tirsdagspadlingen har hatt stort besøk og vi er blitt 
veldig tydelige i Eidsvåg. Folk liker å se at vi er ute på 
vannet.
For første gang har vi måtte bryte en tradisjon da vi ikke 
så mulighet til å kunne arrangere høsttur pga corona. 
Dette skulle erstattes av en dagstur i Austrheim, men 
det ble meldt stiv kuling. Så da ble hodene lagt i bløt: På 
kort varsel laget vi et rebusløp i Eidsvågen, det ble delt 
inn i grupper og forskjellige oppgaver måtte løses med 
mye moro og stor padleglede ble vist underveis.

Njørd har holdt introkurs, grunnkurs og teknikkurs 
gjennom sesongen.
Vi har og fått et sett nytt kursutstyr som gjør kursene en-
klere å gjennomføre, og kursutstyret har fått eget rom i 
den nye naustetasjen. 
Nina Haukedal Fraczak og Kari Kløve har i året gjen-
nomført aktivitetslederutdannigen til NPF. Bernt 
Solheim er i gang med veilederkurs hav NPF
Vil og framheve jobben som nøstesjefen vår Bjørn 
Teige, gjør, her er mange oppgaver som bare blir løst 
og fikset.
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Jubileumspadling på Vågen. Største arrangement i Bergens 950 -årsjubileum, og Njørd var sterkt representert.

Tirsdagstur på Veafjorden.

Padling i Åsanevassdraget. Kjempegøy.

TO
RI

LL
 R

EF
SD

A
L 

A
A

SE

TUR- OG HAVPADLING



9

Det har vært god og løsningsorientert jobbing i res-
sursgruppen gjennom året der vi måtte flytte og avlyse 
treninger og annet.
Mot slutten av sesongen ble det spilt inn til styret å 
endre organiseringen i hav fra 2021. Tanken er at Res-
sursgruppe hav utvides med flere medlemmer som vil 
være med og spre padleglede og lage gode opplevels-
er for alle i tur-/havgruppen. 
En instruktørgruppe skal etableres der alle aktivitet-
sledere i Njørd er med. Planlegging av kurs, turledelse 
og turer er hovedmålet.

Som oppsummering må vi si at det oppi alt har vært et 
bra padleår med høy lokal aktivitet. 
Så krysser vi årene for at 2021 bare kan bli bedre.

Ressursgruppen har i 2020 bestått av Kari Kløve, 
Morten Husa, Torill Refsdal Aase, Margrethe Stinesen, 
John Elter, Trond Eriksen, Nina Haukedal Fraczak, 
Bjørn Teige og Kathinka Mørner. 
Bernt Solheim har fungert som leder for havgruppen 
Njørd 2020. 
 

Trivsel i både stille og opprørt hav, på vannveier i Åsane, på vaffelkalas i Samnangerfjorden, og i litt klabb og babb utenfor Danmarksneset. 
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Nye utfordringer venter på den som vil prøve seg i bølgene I 2021!
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Njørd 
Ro- og Kajakklubb

Bergen 15. mars 2021
Styret


