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Litt historikk
I slutten av forrige århundre begynte de første
amerikanske og kanadiske kanoer og kajakker å
dukke opp i Europa. Ved århundreskiftet ble de
første strie elvene i Østerrike forsert med eski-
mokajakker, og elvepadling ble snart en ny fri-
luftsaktivitet i Mellom-Europa. Padling i elvene
krevde imidlertid en meget god padleteknikk for
å kunne forsere stryk, passere og unngå steiner
uten forlis.
Det var langt å reise til fjellelvene for å trene, og
derfor ble det som erstatning for steinene i disse
plassert stokker hengende over stille elver og
vannspeil i nærheten av byer og tettsteder. Sla-
låmpadling mellom stokkene hadde stor betyd-
ning for forbedring av manøvreringsteknikken og
øking av sikkerheten, og ble grunnlaget for en ny
idrett - kajakk- og kanoslalåm.

Utvikling i verden
Kajakk- og kanoslalåm har gjennomgått en
enorm utvikling. Det første stevnet ble arrangert
i 1934 i Østerrike, og det første VM i 1959 i Ge-
neve. Siden er det arrangert 17 VM i kajakk- og
kanoslalåm og 12 VM i utforpadling. I 1972 kom
kajakk- og kanoslalåm på det olympiske pro-
grammet, men ble tatt ut p.g.a. manglende an-
legg i Montreal ( 1976) og Moskva (1980). Idretts-
grenen tas opp igjen fra og med 1984 som
olympisk gren. Kajakk- og kanoslalåm er en av
årsakene til at padleaktiviteter er blitt meget po-
pulært og bidrar til at padling er en folkesport i
store deler av verden. Idretten utøves i USA, Ca-
nada, Australia, New Zealand, Japan og nesten
alle land i Europa.
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Utvikling i Norge

Norske padlere deltar for første gang internasjonalt. VM i
Spittal, Østerrike 1977.

Norge har meget gode muligheter for utøvelse
av vannsport. En mengde elver er årsak til at in-
teressen for padling er stigende. Padling på
elvene i Norge har hovedsakelig to former:
- Elvepadling som friluftsliv
- Kajakk- og kanoslalåm/utfor som idrett.
Det første slalåmstevnet i Norge ble arrangert i
Trondheim i 1969. Fra 1973 begynte man å son-
dere konkurransemiljøer i utlandet, og fra 1977
har norske padlere deltatt i VM. Sommeren 1980
vant man de første medaljer i et Europa Cup
stevne i Frankrike.
I 1981 ble det første internasjonale stevnet i
Norge arrangert på Sjoa.
21 av Norges Kajakk- og Kanoforbunds 52 klub-
ber har kajakk- og kanoslalåm på sitt program.
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Hva er kajakk- og kanoslalåm?
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De internasjonale reglene gir denne definisjon:
«Kajakk- og kanoslalåm er en idrettsgren som
tester utøvernes kontroll av kajakker og kanoer
under vanskelige forhold. Utøverne passerer
elvestrekninger med naturlige og kunstige hind-
ringer. Hindringene passeres i en på forhånd
fastsatt rekkefølge. Det konkurreres i individu-
elle og lagkategorier i en- og tomannskano og
enmannskajakkK.»
Enklere sagt betyr dette at det henges slalåm-
porter over en elvestrekning med eller uten stryk
og utøverne passerer gjennom portene med
sine båter. I tillegg til en oppnådd tid, gis det
straffepoeng når portene berøres med båt, pad-
leåre eller kropp. Utøver med laveste antall po-
eng sammenlagt vinner. Kajakk- og kanoslalåm
stiller krav til utøvernes reaksjonsevne, evne til å
ta raske beslutninger, mot og styrke. Idretten
appellerer til ungdom, men utøves faktisk uten
aldersbegrensning og kan i visse tilfelle utøves
av funksjonshemmede. Kajakk- og kanoslalåm er
tilskuervennlig.

Kajakk- og kanoslalåmens kjennetegn: reaksjonsevne,
mot, styrke.
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Tap av naturlige områder
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Det ligger i sakens natur at det lett oppstår kon-
flikter mellom padle- og reguleringsinteresser.
For padlingens fremtid i Norge er det derfor av
vesentlig betydning, at en aktivt vurderer mulig-
hetene for padling både i forbindelse med ek-
sisterende og fremtidige reguleringsinngrep i
vassdrag.
Godt planlagt kan padleanlegg gi positive trekk i
kulturlandskapet.

TiI venstre:
Pikerfoss  -  idrettsarena i naturskjønt område.
Til høyre:
Pikerfoss  -  regulering av elva påbegynnes.
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Nye veier søkes
Pikerfoss i nærheten av Kongsberg, er et av de
mest verdifulle områdene for padlesporten på
Østlandet. Da det ble kjent at fossen skulle byg-
ges ut, begynte Norges Kajakk- og Kanoforbund
å vurdere mulighetene for fortsatt bruk av områ-
det. Det var en nærliggende og forlokkende tan-
ke å benytte deler av kraftanlegget til padling
som en kunstig bane for kajakk- og kanoslalåm.
Tanken om en kunstig bane er ikke ny. Det er
bygget mange baner i flere land. Den best kjente
er den olympiske banen i Augsburg i Tyskland.
De utenlandske anleggene er kostbare. Det er
for tiden urealistisk å gå inn for tilsvarende an-
legg i Norge. Klarer en imidlertid å komme frem
til en banetype som kan integreres i eksiste-
rende og planlagte kraftanlegg er mye vunnet.

Skjefstadfoss
Kraftstasjonen i Skjefstadfossen naer Elverum er
ferdig utbygget. Utløpskanalen har de fleste
egenskapene man venter at en bane for kajakk-
og kanoslalåm skal ha. Omgivelsene ble ut-
formet i forbindelse med kraftutbyggingen og er
ideelle for banens servicearealer. Vannhastig-
heten er i samsvar med internasjonale regler.
Mangel på bølgeformasjoner er eneste ulempe
ved banen. I forbindelse med lansering av kraft-
verkets utløpskanal som idrettsanlegg, ble det
høsten 1979 arrangert en befaring hvor bl.a. fyl-
kes- og kommunerepresentanter og repre-
sentanter for NVE deltok. Banen er senere blitt
brukt til kurs, trenings- og konkurransevirksom-
het. Bruk av utløpskanalen i Skjefstadfossen
bekrefter at et anlegg for kajakk- og kanoslalåm
kan integreres i et kraftanlegg.

Amli
Åmfossen i Åmli kommune i Vest Agder ble tid-
ligere benyttet til padling. Fossen ligger nær
bygdesentret og er en del av et fremtidig større
friluftsområde, som bl.a. er planlagt med tanke
på vannsport. Da det skulle bygges kraftverk i
fossen, ble det derfor lansert et forslag om at en
skulle ta hensyn til dette. Forslaget gikk i korthet
ut på at en skulle bruke vannspeilet (magasinet)
ovenfor kraftverket til seiling, brettseiling, pad-
ling og roing. Nedenfor kraftverket er det mulig-
heter for å etablere gode forhold for kajakk- og
kanoslalåm, bading og div. kursaktiviteter.

Forslaget ble positivt mottatt av kommunen. Den
tekniske siden er foreløpig uklar. Utkast til etab-
lering av en spesiell padlebane ble utarbeidet et-
ter at planene for utløpskanalen i grove trekk var
ferdige. Det er foreløpig usikkert om padlekana-
len lar seg gjennomføre i den ønskete form.
Utløpskanalen fra kraftstasjonen kan nyttes til
slalampadling i noe redusert form. Tanken pa
utvikling av et vannsportsenter i Amii kan i alle til-
felle ellers opprettholdes i sin helhet.

Pikerfoss
Når dette skrives, er et kraftverk i Pikerfoss nær
Kongsberg under bygging. De naturlige for-
holdene på stedet og utformingen av kraftverket
gir muligheter for et ypperlig anlegg for kajakk-
og kanoslalåm. Myndighetene bade fylket og
kommunen og byggherren har stilt seg posi-
tive til saken. Det er likevel ennå noe uklart i hvor
stor grad det planlagte anlegget kan gjennom-
føres. Grunnen er delvis teknisk-økonomiske
vurderinger i forbindelse med kraftverket og noe
uklarhet på det lokale plan, som vesentlig går på
anleggets omfang og type utover det å etablere
selve padlemulighetene.

Tekniske forhold
Erfaringer fra tidligere nevnte anlegg kan føre til
følgende konklusjoner:
- Kombinasjon av kraftproduksjon og fritidsak-

tiviteter innen et anlegg er mulig.
Gjennomforbarhet er avhengig av ytre forhold

i utbyggingsområdet, bl.a.:
a) kraftanleggstype
b) utforming av utløpskanalen
c) landskapsmessige forhold
d) lokalisering
e) sikkerhetsmessige aspekter

Vurdering av disse kriteriene i forhold til ønske-
mål i forbindelse med etablering av en padle-
bane, kan resultere i et padleanlegg av varie-
rende omfang, kvalitet og bruksegenskaper.
En integrert bane skal være underordnet og ba-
sert på kraftanleggets primære funksjon, men
det bør være en mulighet for å forme og tildanne
kraftverkets elementer, (f.eks. utløpskanal) og
omgivelsene, (landskapsbehandling), slik at pad-
leanleggets brukbarhet og funksjon under-
bygges.
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Tilpasningsmuligheter
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Kraftstasjoner med utløpskanaler av varierende
form og vannhastighet er alltid interessante fra
padlesportens side. Padleanlegget kan tilpasses
i de fleste tilfeller, og de byggetekniske tiltak i
forbindelse med dette er forholdsvis små.
Skjefstadfossanlegget ble gjort brukbart for sla-
låmpadling ved å montere enkle kroker i utløps-
kanalens vegger. Det kan med rette kalles Nor-
ges billigste idrettsanlegg da kostnader med
istandsettelsen for slalåmpadling ikke overskred
2000 kr ( 1980).
Utnyttelse av Pikerfossanlegget for slalåmpad-
ling krevde bare montering av en manøvrerbar
padleluke og etablering av en grunn kanal i fyl-
lingsmassene. Resten av padleanlegget er en
del av selve kraftanlegget.
Tilpasningsmulighetene varierer fra anlegg til an-
legg. Tidligere nevnte ytre forhold gjør at tilpas-
ningsgraden er avhengig av disse, og nye anlegg

Skjefstadfoss - kombinasjon av et padle- og kraftan-
legg.

må bli utformet individuelt og ut fra de lokale for-
hold.
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•Økonomi
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Omkostningene i forbindelse med tilpasning av
slalåmbaner er vanskelig å anslå. I utgangspunk-
tet skal de være minimale i forhold til anleggs-
kostnader ellers. De varierer fra anlegg til an-
legg, og avhenger både av tilpasningsgraden og
den formen utløpskanaler og padlebane får. En
regner heller ikke med at omkostninger med di-
rekte klargjøring av baner (flyttbare bølge- og
festearrangement) er store. Ved en gunstig og
bevisst utnyttelse av terrengformasjoner (Piker-
foss) kan mye spares.

Den olympiske banen i Augsburg, Vest-Tyskland (side
10), og den framtidige slalåmbane i Pikerfoss, Kongsberg
(side11)  --  begge uten vann.
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Padleanleggets anvendelsesområde
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Over:
Det er behov for veiledning og undervisning i forbindelse
med padling.
Under:
Sikkehetsteknikk må læres.

Anvendelsesmulighetene for et kunstig padlean-
legg er mange. Anlegget kan fungere på flere fel-
ter:
l  idrettslig sammenheng som trenings- og

konkurransested.
Fungere som forebyggende tiltak mot druk-

ningsulykker i forbindelse med padling. Det er
behov for steder der veiledning og under-
visning kan gis i organiserte former.

- Som aktivitetssenter i forbindelse med handi-
capidrett. Padleaktiviteter er godt mottatt in-
nen handicapidrett, kajakk- og kanoslalåm er
velegnet for funksjonshemmede.

Padleanlegget kan gi grunnlag for kursvirk-
somhet på alle plan.

- Utvidelse av fritidstilbud på stedet. Det kan gi
grunnlag for dannelse av en lokal klubb.

- Under gunstige forhold kan et padleanlegg ha
betydning for turistnæringen.
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History
American and Canadian canoes and kayaks were first seen
in Europe at the end of the last century. About 1900, the
first fast flowing rivers in Austria were conquered with esci-
mo kayaks, and river paddling soon became a new sport in
middle Europe. River paddling demanded a very good
paddling technique in order to survive currents and manou-
ver around rocks without disaster.
It was a long journey to the mountain rivers in order to train
and therefore hanging logs were hung over quiet rivers
near towns as a substitute for rocks. Slalom paddling in and
out of the logs had great influence on improving manouver-
ing techniques and an increase in safety, and formed the
foundation of a new sport - kayak and canoe slalom.

World development
Canoe slalom has grown considerably. The first meeting
was arranged in Austria in 1934 and the first world champi-
onship was in Geneva in 1949. Since then there has been
arranged 17 world championships in canoe slalom and
down river racing. In 1972 canoe slalom became part of the
olympic programme but was removed due to lack of facilit-
ies in Montreal iln 1976 and Moscow in 1980. The sport will
be reinstated as an olympic event from and including 1984.
Kayak and canoe slalom is one of the reasons why paddling
has become a popular sport in most parts of the world. The
sport is practiced in the United States, Canada, Australia,
New Zealand, Japan, and nearly every country in Europe.

Developement in Norway
Norway has very good possibilities for water sports. Be-
cause of the great number of rivers, interest in paddling is
increasing. There are two types of paddling in Norway. Ri-
ver paddling as an outdoor sport, canoe slalom as an com-
petative sport. The first Norwegian slalom meeting was ar-
ranged in Trondheim in 1969. From 1973 Norwegians began
to take part in competitions abroad, and from the summer
of 1980 Norwegians won their first medals in a European
cup meeting in France. In 1981 the first international meet-
ing was held at Sjoa. 21 of the 52 clubs of Norwegian fede-
ration have canoe slalom as part of their programme.

What is canoe slalom?
The international rules give this definition: «Canoe slalom is
a sport which tests the participants' control of kayaks and
canoes under difficult conditions. The participants pass
through stretches of river with natural and artificial obsta-
cles. The obstacles are taken after a set order. Competition
is either individual or in team categories, in single and dou-
ble canoes and single kayaks.»
In other words, slalom gates are hung over stretches of ri-
ver and participants recconoiter the gates with their boats.
As well as the participants' time, there are penalty points
when a gate is touched by a boat, paddle or body. The par-
ticipant with the lowest number of points, wins. Kayak and
canoe slalom demands a quick reaction, ability to take
quick decisions, courage and strength. The sport appeals
to youth, but in actual fact has no age limit and can in cer-
tain cases be enjoyed by the handicapped. Kayak and ca-
noe slalom is entertaining for the public.

Loss of natural areas
It is natural that there can easily arise conflict between
paddlers and governing bodies. Paddling's future in Norway
is therefore greatly dependant on a valuation of the pos-
sibilities for paddling in both existing and future controlled
watercourses. Well planned paddling can be a positive ele-
ment in the cultural landscape.

New inroads
Pikerfoss, near Kongsberg, is one of the most valuable
areas for paddling in eastern Norway. When it became
known that the waterfall was to be developed, Norwegian
canoe federation began to assess possibilities for continu-
ed use of the area. It was a natural and tempting thought to
make use of parts of the hydro-electric powerstation for
paddling by means of an artificial course for kayak and ca-
noe clubs. The idea of an artificial course is not new, and
there are many in several countries. Best known is the
olympic course at Augsburg in Germany. These foreign
courses are expensive. At this point of time it is unrealistic
to consider the same arrangement in Norway, but it would
help if one could integrate a course within an exsisting or
planned hydro-electric plant.

Skjefstadfoss
The hydro-electric plant at Skjefstadfossen, near Elverum,
has already been built. The outlet-canal has most of the
characteristics one expects of a course for kayak and ca-
noe slalom. The surroundings are integrated in the hydro-
electric scheme and are ideal for the neccessary service
areas. The water-speed complies with international regula-
tions, and the only draw-back ist the lack of waves. In au-
tumn 1979 a survey was held, in connection with the idea of
using the plant's outlet-canal as a sports centre, where re-
presentatives from the county and local councils, as well as
representatives for Norwegian Water Resources and Elec-
tricity Board (NVE) participated. The course has since then
been used for both training and competitions. The use of
Skjefstadsfossen's outlet-canal confirms that a centre for
kayak and canoe slalom can be integrated in a hydro-
electric powerstation.

Amli
Åmfossen in West-Agder was previously used for paddling.
The waterfall is situated near the village centre, and is part
of a planned, large activities area. When it became known
that a hydro-electric plant was to be built there, it was sug-
gested that this should be taken into consideration. This
meant, among other things, that the pool above the hydro-
electric plant could be used for sailing, windsurfing, paddl-
ing and rowing. Below the plant there is a possibility to es-
tablish good conditions for canoe slalom, bathing and vari-
ous other activities. The idea was met with at positive reac-
tion from the local council. The technical side is as yet un-
clear. A sketch design was made for a spesial paddle cour-
se, afther the plans for the outlet-canal were basically
ready. As yet it is uncertain if the paddle-canal can be built
as desired. The outlet-canal from the hydro-electric plant
can be used for slalom paddling in a somewhat reduced
form. Otherwise the idea of establishing a water sports
centre in Åmli can be carried out according to plan.
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Pikerfoss
At time of writing, the hydro-electric plant at Pikerfoss near
Kongsberg, is under construction. The natural conditions
and form of the plant give possibilities for a very good cen-
tre for canoe slalom. The governing authorities, both county
and local, as well as the developer have shown interest in
the idea. It is however, still somewhat unclear how much of
the planned centre can be built. The reasons is partly due
to a technical and economical evaluation in connection with
the plant and a certain indecision locally. which basically af-
fects the centre's size and type, besides the establishment
of paddling possibilities.

Technical conditions
Experience from the above mentioned centres give the fol-
lowing conc!utions:
A combination of hydro-electric production and outdoor
activities is possible
-- Execution is dependant on outside conditions in the ac-
tual area, i.e.
a. Type of hydro-electric plant
b. Shape and form of outlet canal
c. Landscape conditions
d. Situation
e. Security considerations.

An evalutaion of these criteria whilst establishing a paddling
course can result in new centres of differing sizes, quality
and use. An integrated course should be subject to the
hydro-electric plant's primary function, whereas it should
be possible to form and utilise the plants elements, (the
outlet-canal) and surroundings (landscaping) so as the
paddling centre's use and function is supported.

The use of paddle-centre
Uses for an artificial paddle centre are many, with several
possibilities.
As a sports training and competition area
As a precaution against drowning in connection with

paddling. There is a need for places where organized ad-
vice and instruction can be give.

As an activity centre for handicap sport
Paddling is well thought of within handicap sport; kayak

and canoe slalom is suitable for the handicapped
- The paddling centre can form a basis for instruction at all

levels
Expansion of outdoor activities locally. It can give the ba-

sis for the establishment for å local club
Under suitable conditions a paddling centre can be im-

portant as a tourist attraction.

Suitability
Hydro-electric stations with outlet canals of different sha-
pes and water speeds are always of interest to paddlers. A
paddling centre can be integrated in most cases, and the
technical needs in this respect are relatively small. The
Skjefstadfoss centre was converted for slalom paddling by
mounting simple hooks in the wall of the outlet canal. This
can by right be called Norway's cheapest sports centre, as
the cost of the convertion amoundet to no more than kr.
2.000,- in 1980. The utililsation of the Pikerfoss centre for
slalom paddling was the result of mounting a mobile sluce
and the establishment of a shallow canal. The rest of the
paddling centre is part of the power-station itself. Suitability
varies from centre to centre. The already mentioned condi-
tions mean that suitability is dependant on these, and new
centres must be formed individually and dependending on
local conditons.

Economy
It is difficult to estimate the cost of the alterations in con-
nection with such slalom courses. Initially they should be
minimal in contrast to the total cost of the centre. It varies
from centre to centre and is dependant on both the amount
of alteration and the shape of the outlet canal. Persumably
the cost of mobile waves and fixings will not be high, and
with a sensible use of the terrain formations (Pikerfoss)
much can be saved.
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