
 

Byfjorden i august.  

 

ÅRSMELDING 2022 
NJØRD RO- OG KAJAKKLUBB 
  
I februar 2022 slapp korona-epidemien endelig taket og aktivitetene i Njørd Ro- og 
kajakklubb kunne gjenopptas som vanlig. Flattvann kom i gang utover våren, og 
havpadlingen ble igjen organisert. På havpadlingen så vi at deltakertallet gikk noe ned, 
hvilket trolig skyldes at folk begynte å reise igjen og alle andre aktiviteter ble åpnet. 
Likevel hadde Havgruppen hele 784 deltakere på klubbens arrangementer. Flattvann har 
deltatt på konkurranser og stevner i den grad det har vært mulig.   
I tillegg har de aktive administrert ca 50 deltakere på sommerens kajakkskoler og leire for 
barn. Fokus videre er å rekruttere flere barn og unge til padlesporten, og bygging av nytt 
klubbhus. 
 
 
Styrets sammensetning og arbeid  
Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad – leder  
Torgeir Toppe – nestleder / sportslig leder flattvann  
Tor Eirik Homme – kasserer  
Bjørn Teige – nøstesjef  
Øystein Bruserud – styremedlem  
Svein Teigland - styremedlem 
Torill Refsdal Aase – styremedlem  
 Haldis Øvreeide – vara 



Andreas Bjarke Ringheim – vara  
 
Det har vært avholdt 9 styremøter, og har i sitt arbeid for året 2022 valgt å prioritere 
oppgavene under. 
• Nøst og klubbmiljø 
• Fokus på nytt klubbhus 
• Bredde, tur og toppidrett 
• Kurs 
• Øke medlemsmassen 
• 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. 
 
Økonomi  

Vi har lagt bak oss et nytt år der regnskapet for 2022 viser et solid resultat med inntekter 
igjen på vel 1 million kroner, noe over 2021. Da kostnadene i tillegg er noe lavere enn 2021 
så forbedres resultatet. Det er imidlertid en del-utbetaling (kr 265.000) av Spillemidler ifb 
utbygging av naustet for noen år siden som sikrer resultatet for 2022. Andre inntekter som 
kurs og sponsor /bingo er redusert. Kurs er viktig inntektskilde for klubben da det i tillegg til 
kursavgift rekrutterer mulige nye medlemmer til klubben. Det er viktig at det legges til rette 
for kursarbeidet både blant unge via kajakkskolene og kurs for voksne. Bingoinntekter som 
har vært en god inntektskilde i mange år forventes å avta framover. Inntektene fra 
kontingent og utleie av båtplasser er ryggraden i klubbens økonomi. Medlemskontingenten 
viser nedgang i forhold til 2021 som kanskje viser at padling var en aktivitet som hadde et 
visst oppsving under Covid-perioden. Det er gjort en opprydning i medlemsregisteret etter at 
2. gangs purring av medlemskontingent var gjennomført. StyreWeb overtok 
regnskapsføringen i 2022 og etter en innkjøringsperiode og opprydning fungerer 
samarbeidet bra og regnskaps-rutinene er profesjonalisert.  
 
For 2023 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. 
 
Eksterne midler 
Klubben har oppnådd ekstern økonomisk tildeling til følgende tiltak: 

• Sparebanken Vest. Klubben har fått to tildelinger til innkjøp av to hjertestartere. 

Disse er innkjøpt; en vil bli montert fast i klubben (utendørs) og også være tilgjengelig 

for allmenheten dersom akutte behov i nærmiljøet. Den andre vil være tilgjengelig 

for klubbens spesielle aktiviteter. Totalt tildelt 40.000 kr. 

• Fana Sparebank. Innkjøp av utemøbler til bruk for aktiviteter i klubben, inkludert 

sommerleirer for barn og unge. Tildelt 10.000 kr fra Fana Sparebank. 

• Bergen kommune. Tildelt kr. 10.000 fra Bergen kommune for treningsutstyr til 

klubbens konkurransepadlere.  



 
 
Naust og klubbmiljø 
Det er jevnt over mye vedlikeholdsarbeid på naustanlegg og garderober, som utføres på 
dugnad ved naustesjef Bjørn Teige 
På dugnaden i juni ble det utført oppgradering av bryggene med lister på kantene og ny 
landgang.  
I 1. etasjen på nye-nøstet har vi forsøkt å lage bedre lufting. 
Veien er gruset. 
Ellers er det jevnlig forefallende vedlikehold/reparasjoner. Det er ikke gjort større 
investeringer i naust i påvente av avklaring om nytt klubbhus.  
- Oppfylling av naustplasser: Det har vært foretatt et par oppryddinger og der er som i fjor, 
ca 40 ledige plasser. 
- Dugnad: Det har vært avholdt 2 dugnader samt 1 i regi av de aktive i januar 2023. 
  

   

Dugnad, bl.a. puss av flaggstangen.    
 
 2 del Nytt klubbhus til Njørd Ro- og kajakklubb  
Det har vært gjort omfattende arbeid for å komme videre med nytt klubbhus for Njørd i 
Tømmervågen.  

• Møte med Bergen og Omland friluftsråd  

Møte med BOF ble avholdt 25.01.22 Fra BOB Dag Seter og Frithjof Fosse, fra Njørd; Kristoffer 
Mjelstad og leder av byggekomitéen, Kenneth Helgesen. Vi presenterte våre planer. Positivt 
mottatt, ingen innvendinger  

• Møte med Tømmervågen borettslag 

Kenneth Helgesen har hatt møte med Tømmervågen Borettslag der planene ble presentert 
med tegninger.  
Det har vært avholdt møter med:  

• Møte med Bergen Kommune (forhåndskonferanse). 

• Møte med Bergen vann og avløp. 



• Arkitekt Vetle Sørbø.  

Vetle Sørbø har tett dialog med Bergen kommune og Vestland fylkeskommunen om 
universell utforming. 

• Anleggsnummer for spillemiddelsøknad på plass. 

• Arkonsult AS ble engasjert for å bygge opp dispensasjonssøknaden. 

• Informasjonsmøte med naboene i borettslaget. 

Informasjonsmøte/byggesøknad 
Har vært avholdt informasjonsmøte med beboerne i Tømmervågen borettslag. Tegninger ble 
presentert. Bare positive tilbakemeldinger. Men vi må bringe orden i kjøring og parkering på 
eiendommen til friluftsområdet. 
Intensjonsavtale mellom partene; Njørd Ro- og kajakklubb, Bergen og Omegn friluftsråd og 
Tømmervågen Borettslag er inngått. 

• Nabovarsel er sendt  

• Byggesøknaden er ferdig. 

• Priser fra håndverkere er innhentet. 

 
 Flattvann/konkurransepadling 
Sesongen 2022 har vært en sesong med relativt gode resultater, men med en klar mangel; 
nye padlere.  
 
Resultatmessig leverte alle de deltakende utøverne bra, med gode resultater både nasjonalt 
og aldersbestemt internasjonalt. Lasse Lotsberg leverte blant annet mange gode resultater 
som førte til sammenlagtseier i Norgescupen for senior Herrer. Simen T. Straume kan også 
notere seg for sitt første individuelle NM gull. Selvsagt på den «viktigste» distansen K1 200.  
Denne distansen har nå blitt vunnet av Njørd-padlere fire ganger de siste fem årene. 
Også i lagbåt ble det resultater, hvor det både i Junior herrer og Senior herrer ble tatt hhv 
sølv og bronse på flere distanser.  
 
Vi gjennomførte kajakkskole i vårsemesteret og sommerskoler (2 stk) også i år, og vi har 
gode påmeldingstall. Tilbakemeldingene på våre arrangementer er gode, og mange ser vi 
kommer igjen år etter år. Størst utfordring er at det er vanskelig å holde på dem når vinteren 
kommer.  
På klubbmøte i Padleforbundet i slutten av 2022, under den årlige klubbrunden ble det klart 
at det ikke bare er Njørd, Vestlandet eller enkeltområder som sliter med rekruttering. Det er 
rett og slett en nasjonal utfordring knyttet til rekruttering. Uten å helt finne noen mirakelkur 
på møtet ble det diskutert ulike måter å holde på rekrutter, og man så på ulike tiltak for å 
gjøre det mer attraktivt å ta del i flattvannsmiljøet. Flekkefjord er blant de klubbene som 
klarer å holde et jevnt trøkk på rekruttering i de yngre klassene, både på jente- og 
guttesiden. De nevner blant annet foreldreinvolvering som en nøkkel for å få barna til å bli.  
 
For sesongen 2023, håper Njørd gjennom ansettelse av en sportslig leder/administrativ 
koordinator (som vi har hatt tidligere) at man igjen kan se en god utvikling når det gjelder 
rekruttering, og at vi kan bli enda flere som drar på tur. Gjennom kajakkskole og 
sommerskoler blir vår viktigste oppgave å skape en trygg arena, der vi kan tilby et godt 



produkt som er likt av både små og store. Vi håper å få flere foreldre til å ta mer aktiv del i 
barnas aktiviteter slik at det blir mulig å spille på flere kort.  
 
Eidsvågrunden: Avholdt med vel 30 deltakere og god stemning. Mål å få flere deltakere i 
2023. 
 

 
Simen Titland Straume over målstreken. 
 

 
Vinnerne av Eidsvågrunden flattvann: Lasse Lotsberg, Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad og Simen 
Titland Straume. Denne gjengen er med i Norgeseliten i sine klasser! 
  
Barn og unge/sommerleir/kajakkskole 
Det ble om våren gjennomført kajakkskole, og etter skolenslutt avholdt sommerleirer i to 
uker i juni. Her var det klubbens aktive som var ledere, og fikk også god hjelp fra 4-5 
havpadlere til matlaging og andre praktiske oppgaver. Ca 50 barn og unge deltok. 
 



Leirene ble arrangert de to første ukene av sommerferien. Andreas Bjarke Ringheim var 
ansvarlig for kajakkskolene, sammen med Andreas Øian, Erlend Festø, Oliver Dalheim, Simen 
Straume og Thomas Schmidt. 
Andreas Bjarke Ringheim, Andreas Øian og Oliver Dalheim deltok på lederkurs i regi av 
idrettsforbundet, og kom tilbake til klubben med mye ny og god kunnskap.   
 

 
Sommerleir!   
 

 
Strålende dager på sommerleirene i 2022.  
 
Kurs 
Det har vært avholdt 6 introduksjonskurs som kvalifiserer til våttkort.  
1 teknikkurs som går over to kvelder og en helg, 1 grunnkurs hav, som er videreføring av 
våttkortkurset og kvalifiserer til å gå videre med teknikkurs. 55 kursdeltakere i 2022. 
 



 

Fra julevasken. Foto: Lisa Vavik. 
 
Markedsføring/nettsider 
Det har vært liten aktivitet på markedsføringssiden i 2022, skyldes at folk har mye å 
gjøre. Nettsiden Njørd.no har ligget til dels i dvale. Dette er det planer om å forbedre. 
Det er derimot stor aktivitet på Havgruppens Facebookside, som vitner om godt 
engasjement. 
 
Tur- og havpadling  
 

 

Glade herrer på by´n.   
 
Året begynte tidlig med en tur til Sotra 2. januar der båter og folk fikk en solid julevask.  
Vinterpadlerne har holdt koken gjennom hele sesongen der noen til og med har begynt å 
bade uten tørrdrakt. Solid innsats gjennom hele perioden. 
Første tur etter «vinterdvalen» var i Skjoldabukten der ukjente perler ble funnet, mens 
andre var i kjent farvannet.  
 



 
Urban padling på Nordåsvatnet.  
 
I påsken ble det på arrangert i Samnangerfjorden, med stor suksess. Det er mye å oppdage 
langs fjordene i fylket, fra den tid all transport foregikk på sjø. 
Reparasjons og byttedag der vi fikk fikset på privat båter og klubbbåter, mye god 
erfaringsutveksling her. 
I mai dro en gjeng til Stavanger der vi øvde på surfing inn mot strendene. Erfaringen derfra 
ble ganske enkel dette er en tradisjon, så det blir en ny runde i 2023. 
 
Tradisjonen tro ble Eidsvågsrunden gjennomført med god deltagelse. 
 
Videre har det vært tur til Lindåsslusene, Sotra med bølgeturer, Lepsøy rundt, Møvik, Askøy 
mm. 
Vi har hatt lekepadling der vi brukte en hel tirsdagskveld på å padle rundt Storøya, med 
masse moro og læring underveis. 
 
Padlefestivalen på Sotra og Askøy ble også godt besøkt av Njørds havpadlere. 
 
Det har gjennom hele sesongen vært tirsdagspadling for ferskinger og for de mer erfarne. 
Vi registrerer at medlemmene inviterer og lager turer for hverandre. Det er veldig kjekt, og 
pr 2023 har 14 medlemmer av klubben bestilt tur til Hellas for å padle. 
 
Nye kajakker er kjøpt inn; det er nå et godt utvalg av forskjellige båter, totalt 16 havkajakker 
til bruk for medlemmene. 
Nytt av året; utlån av kajakk også utover bruk fra naustet, har gått fint og det har vært en del 
etterspørsel. 
 
John Elter har bestått NPF videregående hav og det er flere medlemmer som er på god vei i 
NPF kursstige. 



 

 
Njørd-padlere på  festival i Kollevågen på Askøy. 
 
Høstturen i 2022 gikk til Glesvær, flott sted der vi ble servert godsaker på matfronten og av 
Neptun selv, mange store padleglis der ute. 
Rosinen i pølsen var da Anne Karin Larsen i desember inviterte hele havgruppen til kurvfest 
på Tertnes, en fantastisk fin juleavslutning med stor deltakelse. 
 
Det har og vært gjennomført NPF intro, grunn og teknikkurs gjennom hele sesongen. 
 

  
Sit-on-top i Eidsvåg. Til høyre: Bernt Solheim er en engasjert instruktør! 
 
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!   
 
Aktive aktivitetsledere i Njørd 2022: Nina Haukedal Fraczak, Morten Husa, Kari Kløve, 
Margrethe Stinessen og John Elter. 
 
Bernt Solheim har vært Sportslig leder Hav i 2022. 
I styret har Haldis Øvreeide vært kontaktperson for havgruppen. 
Det har vært 784 deltakere på Havgruppens arrangementer i 2022, inkludert årsmøtet. 
 

 
Tirsdagspadling til Måseskjær i skumringstimen. 
 
 
 
22.02.2022 
 
For  
Styret i Njørd Ro- og kajakklubb 
Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad  
Torill Refsdal Aase 
 
  


