
                

 

ÅRSBERETNING LAKSEVÅG KAJAKKLUBB 2022 
 

Styret 2022: 

Funksjon  Navn  Møter i styret  Spesielle ansvarsområder 

Leder  Henning  Ja  På valg ‐ periode – 1 år 

Nestleder 
 

Morten  Ja  På valg ‐ periode – 1 år 

Styremedlem ‐
Kasserer 
 

Ritwa  Etter ønske fra 
kasserer og styret.  

På valg – periode ‐ 2 år 

Styremedlem  Einar  Ja  Ikke på valg, går inn i siste 
periode (år 2) 

Styremedlem  Hårek  Ja  Ikke på valg, går inn i siste 
periode (år 2) 

Styremedlem  Bernhard  Ja  Ikke på valg, går inn i siste 
periode (år 2) 

Trenerrepresentant 
 

Velges bl. trenere  Ja  Oliver Karlsen, velges årlig 

Utøverrepresentant 
 

Velges av utøvere  Ja  Hans Petter Haaland, velges 
årlig 

Varamedlem  Erik Pedersen  Etter ønske  Ikke på valg, går inn i siste 
periode (år 2) 

Kontroll komite 
leder 

Harald Karlsen  Nei  På valg ‐ periode – 1 år 

Kontroll komite 
medlem 

Paul Landeråen  Nei  På valg ‐ periode – 1 år 

 

Valgkomite 2022: Ron Kenneth Sølberg og Liv Ingrid Skumsnes 
 

Styret har gjennomført 10 styremøter i 2022 ekslusiv årsmøte 07.03.2022, ref møtereferater oversendt klubbens 
medlemmer for saker gjennomgått, hvorav alle møter har vært fysiske (men tilgjengelige via Teams). 
 

Drift: 
 
Gjennom 2022 har vi hatt fokus på å få alle utøvere tilbake (fra «pandemi-isolasjon») ved å tilby høy aktivitet og 
oppfølging på stevner uten økninger av kostnader for de aktive. Vi har også forsøkt å tilby foreldreovernatting 
(felles overnattingssted) og transport for å øke samhold og interessen. Dette vil jeg påstå at vi har lykkes og vi har 
hatt stor deltagelse på alle stevner. 
Klubben har videreført to grupper i 2022 med Gruppe 1 (nybegynner -14 år) og Gruppe 2 (14+). Trening har bestått 
i aktiviteter i og rundt klubbhus samt svømmetrening i ADO når anlegget har vært åpen for publikum. 

Treneransvaret har vært delt mellom to trenere gjennom 2022 sesongen, og disse har vært; Oliver Karlsen 
(Hovedansvarlig) og Bernhard Langeland samt bistand fra Sindre Utne, Erik Pedersen og Niclas Karlsen. Trener 
teamet er forventet å videreføres til 2023 



                

 

Vi har hatt fokus på høy aktivitet og deltatt på samtlige stevner i 2022 med sterke resultater som bevitner at 
forholdene ligger til rette for både padleglede og ikke minst topp resultater. Til tross for begrenset størrelse og antall 
aktive i klubben har vi hatt utøvere på aldersbestemt landslag også i 2022 med totalt to gull og to bronse i UH (Hans 
Petter S Haaland) og U21 (Niclas Karlsen) fra Nordisk mesterskap sprint i Finland. I tillegg vartet Hans Petter opp 
med Nordisk gull i maraton og ikke minst NM gull U18! 5000 meter. 
Vi har også markert oss godt i norgescupen med sammenlagtseier både i G12 (Ulrik Karlsen) og UH (Hans Petter S 
Haaland) i tillegg til 3 plass i hhv G12 (Njord C Schønberg) og G14 (Morten S. Haaland) sammen med strålende 
enkelt prestasjoner fra alle våre aktive utøvere i NM og de øvrige Norges Cup stevner som ble gjennomført i 2022. 
Se https://padling.juul.no/ for offisielle resultater 
 
Vi har nå en stabil gruppe (gruppe 1) på over 10 faste utøvere. Vi forventer at det i løpet av våren vil komme 
ytterligere nye nysgjerrige utøvere. Trenerne vurder parallelt utover våren å evt iverksette tiltak for å ivareta en økt 
medlemsmasse som nok vil være viktig for klubben. 

Styret ser på dyktige trenere som en viktig suksessfaktor både for trivsel og rekrutering til klubben. Derfor motiverer 
klubben til trenerutvikling og har derfor videreført muligheter for støtte fra klubben mtp kurs og annen utvikling. 
 

Sesongen 2022 ble avsluttet med det tradisjonsrike Vestlandsmesterskapet med utøvere fra Tysvær, Njord, Fana og 
Laksevåg. Dette var meget populært og bidro til en meget fin og sosial avslutning på padlesesongen. 

Avslutningsvis fikk vi også gjennomført det tradisjonsrike julebord med tilhørende pris-«dryss» og lotteri😊 
 
Økonomi : 
Laksevåg Kajakklubb (LKK) har en god økonomistyring og likviditet, til tross for dette ser vi med bekymring på 
økte driftskostnader, og da spesielt innen poster som strøm og renovasjon som har økt betydelig de siste år. 
Idretten har en egen strømstøtte via lotteritilsynet, men ordning er uforutsigbar og vanskelig å inkludere i klubbens 
planlegging av budsjett. Bare i 2022 er vår årlige strømregning ca 50.000,- høyere enn 2021 (medregnet desember 
som kommer på 2023 budsjett), mens strømstøtte via lotteritilsynet beløper seg til ca 20.000,-. Denne økte kostnad 
ser ut til å være vedvarende og må tas høyde for i klubbens fremtidige driftsbudsjetter. 
Det er gledelig å se at våre inntekter øker igjen basert på økt aktivitet, og ikke minst nok et strålende arrangert 
Norges Cup 3 med påfølgende sommerleir. Vi ser at vi har betydelig kapasitet til å øke deltagere både på stevne og 
sommerleir, uten at de faste kostnader vil økes betydelig. Dette gir rom for optimisme og økt inntjening for planlagt 
NC 3 og sommerleir i 2023. 
Vi ser også at utleie lokaler har økt utleiefrekvens og er tilbake til før pandemi, noe som er gledelig med tanke på 
stabile inntekter. Samtidig ser vi at mye av inntjening spises opp av økte strømkostnader samt økte kostnader ved 
renovasjon, vask og vedlikehold. Vi vil derfor se på muligheter for en noe endret prismodell for utleielokaler i 2023 
etter at kjøkken er oppgardert og modifisert (uke 3-5,2023). 
For øvrig har vi fått støtte via de tradisjonelle offentlige (idrettslag)støtteordninger som momskompensasjon, LAM 
midler mm samt Dugnader og ikke ubetydelige bidrag fra Bingo/Tipping 
Vi har også i 2022 mottatt støtte fra vår samarbeidspartner Eika med et stort nytt klubbtelt samt gaver/giveaways til 
stevner og arrangement. 
Totalt leverer LKK et marginalt negativt resultat i 2022 på ca -50.000,-, hvor det på årsmøte i 2022 ble bestemt at 
overskudd fra 2021 (+193.000,-) skulle overføres til drift for 2022 for nedbetaling av restlån (155.000,-) og 
resterende skulle tilfalle aktiviteter og drift. Laksevåg kajakklubb avslutter derfor året uten lån i balansen.  
Basert på ovenstående tilsvarer derfor regnskapet et null resultat for driftsåret 2022 på årsbalanse. 
Det er viktig at klubbens styre til enhver tid balanserer inntekter og utgifter for å sikre en forsvarlig drift. Dette vil 
jeg påstå at styret har gjort utmerket basert på driftsresultat og krevende driftstider for idrettslag generelt. 
For detaljer knyttet til årsregnskap vises det til regnskap for 2021 med kommentarer fra kasserer. 
 

Klubbanlegg: 
Klubben har avsatt midler til oppgradering av klubblokalene, og kjøkken er bestemt renovert i uke 3-5 med 



                

 

Bernhard og Einar som prosjektledere. Vi har også hatt ettersyn av eltilsynet, hvor vi må utbedre en del punkter. 
Dette håper vi å få utført i samhandling med oppgradering av kjøkken. 

Videre vurdering og prioriteringer vil bli gjort av styre etter anbefalinger fra fagmenn og en helhetsvurdering (kost 
nytteverdi) 

I løpet av 2022 har klubben også utført generelt vedlikehold av kai/bryggeanlegg med solid dugnadsinnsats fra alle.  

Ron Kenneth Sølberg har sammen med Bernhard Langeland vært klubbhus ansvarlig og sikrer kontinuerlig 
vedlikehold i og rundt vårt klubbhus. Dette er en tjeneste som er litt «usynlig» for mange, men samtidig en meget 
viktig faktor for at våre eiendeler ikke skal bli ødelagt eller forvitre. I tillegg koordinerer Ron Kenneth utleiedrift av 
våre klubblokaler sammen med Jette Tesdal, dette arbeidet utfører de meget godt til tross for et meget amputert år. 
De to utgjør et godt team og deres innsats er avgjørende for en smidig og effektiv utleiedrift også i tiden som 
kommer. 

Avslutningsvis retter LKKs styre en stor takk til alle som har bidratt/hjulpet til i klubbens forskjellige aktiviteter 
gjennom 2022. Uten deres velvillige støtte og bidrag ville det vært vanskelig for klubben å drive gjennom det 
relativt høye aktivitetsnivået som klubben har hatt. 

Laksevåg Kajakklubb 
Henning Karlsen 
Leder  

 

  


