
 

Yrende liv på sommeraktiviteter med Njørd. Foto: TRAa. 

 
ÅRSMELDING 2021 
NJØRD RO- OG KAJAKKLUBB 
  
Året 2021 var for Njørd Ro- og kajakklubb som for så mange andre, preget av corona-
epedemien. Dette har i størst grad påvirket konkurransepadlerne. Havgruppen kunne ved 
årets slutt telle opp nærmere 1000 deltakere på klubbens kurs og arrangementer, mens 
flattvann har hatt maksimal aktivitet i trening og konkurranser. I tillegg har de aktive 
administrer ca 100 deltakere på sommerens kajakkskoler for barn.  
 
Styrets sammensetning og arbeid  
Kristoffer Mjelstad – leder  
Torgeir Toppe – nestleder / sportslig leder flattvann  
Tor Eirik Homme – kasserer  
Bjørn Teige – nøstesjef  
Øystein Bruserud – styremedlem  
John Elter – styremedlem 
Torill Refsdal Aase – styremedlem  
Katrine Lillejord – vara  
Haldis Øvreeide – vara 
Andreas Ringheim – vara  
 
Det har vært avholdt 5 styremøter, og har i sitt arbeid for året 2021 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 
  
Andre tillitsverv og representasjoner 
• Atle Houg Ringheim sitter som styremedlem i Idrettsrådet i Bergen. 
• Torgeir Toppe er styremedlem i Norges Padleforbund 
Deltakelse i Idrettsrådet i Bergen har resultert i økt fokus på de mindre idrettene. 
 
Korona 
Også for Njørd sitt vedkommende har det vært store restriksjoner pga. corona. Det har ført 
til sterkt redusert aktivitet særlig blant de aktive.  
Tur- og hav har avholdt de fleste tirsdagspadlingene. I en periode med lettelse i 
smitterestriksjonene klarte klubben å arrangere en svært vellykket høsttur til Solund i en, 
med både padling og en opplevelsesrik uværstur med lokalbåt til Utvær fyr.   
Tross pandemi var det hele 893 deltakere på tur og arrangementer med Njørd i 2021. Kurs 
har hatt 95 deltakere og over 100 barn har deltatt på aktiviteter (sommerleire). 
 
Njørd Ro- og kajakklubb har ikke hatt corona-utbrudd med kilde i klubben, verken blant de 
aktive eller havgruppen.  
  
Økonomi 
2021 ble nok et år preget av Covid og ganske likt fjoråret mht aktiviteter selv om det ble noe 
mer stevnedeltagelse/reising. Det ble også i 2021 lagt ned et betydelig arbeid med 
planlegging og gjennomføring av ulike våttkort-kurs, kajakkskole, samt sommer og høstleir 
for barn og ungdom. Det ga svært gode inntekter til klubben, på linje med 2020. En effekt av 
at 2021 var det andre året med Covid fikk vi muligheten til å søke en del midler fra offentlige 
og private bidragsytelser. Oppgaven med søknader ble tillagt et styremedlem noe som har 
vist som svært nyttig og gitt gode tilslag. I sum gav dette en solid inntektsøkning og for først 
gang passerte klubben en million i inntekter. Kostnadene økte også noe, men resultatet ble 
veldig solid. 
 
Den største enkeltinvesteringen var anskaffelse av ny følgebåt; dette var mulig etter at man 
fikk betydelig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebank Vest. Det ble også kjøpt 
inn padlemateriell til bruk i klubbens arbeid for barn og unge; dette ble dekket av økonomisk 
støtte fra Lions Club Bergen/Bergenhus. 
Klubben fikk også endelig avklaring på søknaden om tippemidler og fikk tildelt i overkant av 
kr 350.000. Midlene ble ikke utbetalt i 2021, og inntektsføres i 2022.  
Inntektene fra kontingent er stabile, og ryddingen i medlemsregisteret fortsetter. 
Regnskapssystemet som ble kommentert i forrige årsrapport benyttes fortsatt og (ny) 
kasserer har brukt mye tid på å sette seg inn i dette. Systemet har mange muligheter som 
ved rett bruk vil kunne lette på en del administrative oppgaver. Det er imidlertid krevende å 
sette seg inn i på frivillig basis. Det jobbes derfor med en løsning der Styreweb overtar deler 
av regnskapsføringen.  
 
For 2022 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. 
 



Naust og klubbmiljø 
Det er utført mye arbeid i naustet også i 2021, i regi av Bjørn Teige,  
- Oppfylling av naustplasser: Det er nå ca 40 ledige plasser, og ibelegget øker.  
- Ny brygge kom fra Haukås båtforening og ble slept til Eidsvåg i 2020 og ble montert i etter 
planen våren 2021. Det var en større dugnad i juni der det blant annet ble laget ny  landgang 
til bryggene.  
- I februar ble det lagt nytt belegg på gulvet i treningsrommet, i en periode da det var lette i 
coronarestriksjonene. En fast gjeng var med på dugnaden, og gjorde godt arbeid. 
- Det er jevnt over mye vedlikeholdsarbeid på naustanlegg og garderober, som utføres på 
dugnad, 
 
Flytting av BOFs kai fra Eidsvåg til Tømmervågen: Styret har særlig vært bekymret for 
redusert oversikt i forbindelse med aktivitet for barn og unge. Kaien er plassert så langt 
mot øst som mulig og det har i 2021 gått rimelig greitt. 
 

  

God stemning på dugnad. Foto: TRAa.  
 



Nytt klubbhus  
Det er nedsatt byggekomité for det videre arbeidet med nytt naust.  
Det er et ønske om å bygge/oppgradere/utvide klubbhuset og i tillegg utbedre flytebryggene 
og tilpasse disse også til universell utforming. Styret har valgt å prioritere klubbhuset og 
utsetter videre planlegging av nye flytebrygger til etter at arbeidet med klubbhuset er 
fullført. Man har hatt møte med de ansvarlige for tildeling av tippemidler samt møte med 
Bergen og Omland Friluftsråd og innledende møter med Byggesaksavdelingen i Bergen 
kommune. På denne bakgrunn er det utarbeidet tegninger som tilfredsstiller krav til 
universell utforming av nye og utvidede garderobefasiliteter og dermed også krav for 
tildeling av tippemidler, utvidet treningsrom og nytt utvidet samlingsareal med tilknytning til 
kjøkken. Nye rømningsveier er planlagt, det gjenstår å ta stilling til ny kloakkløsning. Man har 
som mål å sende byggesøknad i løpet av første halvår 2022. 
 
  
Flattvann/konkurransepadling 
Som for alle andre deler av samfunnet har 2021 også bydd på store begrensinger for de 
aktive. "Meteren", antallsbegrensing og testing er bare noe av det som har satt sin stopper 
for en del av den ønskede aktiviteten. Dette til tross, markerte Njørd-padlerne seg sterkt  
 
Seniorene Lasse Lotsberg og Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad har hatt en god sesong. De har 
blant annet deltatt i U23 EM, senior VM og høstet medaljer i NM og Nordisk mesterskap.  
Lasse ble Nordisk mester på K1 200 og K2 200 (sammen med Kristoffer, og de forsvarte NM 
gullet på K2 200m i NM.  
 
Også for ungdommene Thomas Schmidt og Simen Straume ble det medaljer i Nordisk. Simen 
tok sølv på K1 200m, sølv på K4 200 og 500, samt bronse K2 500. Thomas tok sølv på K4 200 
og bronse på K4 1000m. Klubben gratulerer.  
 
Nasjonalt hevdet Njørd seg også, i henholdsvis senior- og. Njørd var representert på samtlige 
stevner i Norge. 
 
Tross gode resultater god stemning på turene, merkes det klubben har relativt få padlere å 
sende avgårde. Det må som tidligere år, jobbes mer målrettet med rekruttering for å kunne 
reise på stevner med enda flere.  
Njørd fortsetter å samarbeide godt med de andre klubbene i regionen. Dette for å legge 
gode rammer for videre utvikling av sporten vår og rekruttering.  
 
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 2021, 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 og unge/sommerleir 
Sommeren 2021 ble det avholdt sommerleirer i hele fire uker. Her var det klubbens aktive 
som var ledere, og fikk også god hjelp fra Øystein Bruserud og Elin Kvideland.  
Leirene ble arrangert de to første og de to siste ukene av sommerferien. De to siste leirene 
ble arrangert med støtte fra henholdsvis Bergen kommune og Norges Padleforbund og ble 
derfor arrangert uten deltakeravgift.  
 
Erlend Lillejord Festø og Andreas Bjarke Ringheim og Torgeir Toppe var ansvarlige for 
kajakkskolen. De tre første har også fortsatt som trener for gjengen etter endt kajakkskole.  
Over 100 barn har gjennom året vært med på ulike aktiviteter i Njørd. Applaus til 
ungdommene som tok på seg ansvaret! 
 
Andreas Bjarke Ringheim, Erlend Lillejord Feste og Oliver Dalheim, har tatt trener 1 kurs og 
har med dette også hatt ukentlige treninger for rekrutter gjennom året.  
 

 
Teknikken må øves litt på før man går i kajakken. Sommerleir. Foto: TRAa. 
 
Kurs 
Kursvirksomheten i Njørd er god. Covid-19-situasjonen, har påvirket muligheten til å 
tilfredsstille etterspørselen, men klubben har avholdt havpadlekurs med ca 100 deltakere: 
8 introduksjonskurs som kvalifiserer til våttkort – 79 deltakere 
1 teknikkurs som går over to kvelder og en helg – 8 deltakere 1 grunnkurs hav, som er 
videreføring av våttkortkurset – 8 deltakere. 



 

 

Ute for å øve i bølger. Foto: Bernt Solheim. 
 
Tur- og havpadling  
2021 har vært et fylt av masse aktivitet og høy deltagelse på de aktivitetene som er avholdt, 
til tross for at også 2021 ble kraftig redusert av Covid-19. 
Det ble tidlig tatt grep tidlig og besluttet å opprettholde aktiviteten, men begrenset reiser. 
Derfor ble det meste av aktivitet holdt i Eidsvåg med det fine klubbhuset som base for å 
begrense spredning og holde de pålegg som var. 
 
Tirsdagenes vintergjeng har også padlet, med stort oppmøte gjennom hele vinteren. 
Det er og veldig gledelig å se at medlemmene er aktive på egne turer og har høy aktivitet på 
sjøen. 
Det har i 2021 vært gjennomført mange tema treninger der fokus har vært å øke 
kompetansen til medlemmene i Njørd; lekedag, redning, manøvrering, mm. 
Deltagelsen har vært overveldende høy og padlesmilene store.  
Det har vært gjennomført doble tirsdagspadlinger med fersking og vanlige turer. 
 
Vi har og hatt turer på Sotra med og uten bølger. Under festivalen på Askøy var mange 
njørdinger med som deltagere og ledere i et fantastisk sommervær. I 2021 fikk vi 
gjenopptatt tradisjonen med høsttur. Den gikk til Hardbakke i Solund, preget av mye vind. 
Men gruppen var på sjøen med en fin tur ytterst i øyene, og fikk i tilegg en uforglemmelig tur 
til Utvær i stiv kuling med postbåten. 
 
I vårsesongen ble der gjennomført veldig mange kurs av våre aktivitetsledere, her var det 
enorm innsats og som skaffet klubben mange nye medlemmer. 
Vårt ambisjonsnivå for antall kurs var nok litt for høyt, noe som førte til at det ble få kurs 
etter sommerferien. Dette skal vi ta lærdom av.  
For ytterligere å øke aktiviteten, ønsker vi oss flere aktivitetsleder som kan være med og 
lede turer og kurs i klubbregi.   



 
Tirsdagspadlere på tur til Måseskjær – venter på is. Foto: John Elter.  
 
Kompetanse og dugnadsånd 
I likhet med øvrige frivillige i Njørd, får heller ikke aktivitetsledere lønn, og betaler samme 
kontingent som alle andre. 
Eneste «fordelen» aktivitetslederne har, er at de som har en tilvist «jobb» på for eksempel 
på høstturen ikke betaler for overnatting.  
NPF padlekurs honoreres pr avholdte kurs. 
Resten er dugnad og engasjement, for den gleden av å se alle utfolde seg i klubben er ganske 
magisk. Vi ser det som viktig at den frivillige innsatsen blir verdsatt. Felles mål er å ha det å 
ha det kjekt og har det moro på sjøen!   
 
Det er også en god driv i Njørd for å øke kompetansen. Gjennom året har det vært 
gjennomført treninger for å «preppe» de med NPF Teknikkurs for å klatre videre i kursstigen 
med mål å ta aktivitetslederkurs.   
 
Samtidig som det har vært jobbet mye med styrking av samarbeidet med klubbene i Bergen, 
har det også vært treningsgrupper på tvers av alle klubbene. Her har det vært stor suksess 
med aktivitetsledertrening, der flere fra Njørd deltar. 
 
John Elter er godt i gang med sitt NPF Videregående kurs, og Bernt Solheim er ferdig med 
NPFs veilederkurs og aktivitetsleder livredning ute. 
Vi vet at det er flere som er giret på mer kurs og kompetanse. Dette vil det bli lagt til rette 
for fremover. Ønsker fra klubbmedlemmer settes pris på! 
Njørd har vært aktive deltagere på NPFs regionsamlinger. 
 
Aktive aktivitetsledere i Njørd Ro- og kajakklubb i Njørd 2021: Nina Haukedal Fraczak, 
Morten Husa, Kari Kløve, Margrethe Stinessen og John Elter. 
Bernt Solheim har vært Sportslig leder Hav i 2021.  
I styret har havgruppen i 2021 vært representert ved John Elter.  
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For  
Styret i Njørd Ro- og kajakklubb 
Torill Refsdal Aase 
 
 
 


