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LEDERMØTE NPF 2017 - referat 
Park Inn Hotel Gardermoen, lørdag 28okt. kl.10-17 

 
Deltagende klubber: Tysvær (Lavrans Eikje), Bærum (Kristin Strand Amundsen), Strand (Arne B. Sletsjøe, 

William Juul), Stavanger (Øyvind Sørbø), Fana (Morten Ivarsen, Trond Lægreid), Kristiansand (Ingrid Nordal 

Kristoffersen, Tore Nesset), Flekkefjord (Charlotte T.Larsen, Jan Sverre Moi), Oslo (Jan B. Usland, Sveinung 

Oftedal) Laksevåg (Henning Karlsen) Njørd (Torgeir Toppe) 

Fra NPF: Gen. Sek (Sven N. Anderssen) Sportssjef (Eirik Verås Larsen) 

 

INFO FRA NPF 
Gen. Sek takket Morten Ivarsen av for hans lange og produktive engasjement i padleforbundet. Morten 

forsvinner heldigvis ikke ut av padlesporten og er regionsansvarlig for region vest 

TKF gjøres operativt igjen. Fast medlemmer i TKF blir de regionsansvarlige og sportssjef. Medlemmene i TKF 

er ikke tenkt å løse alle oppgaver selv og har muligheten til å honorere den person de mener er best til å utføre en 

bestemt oppgave 

Talentprosjektet er ett samarbeid med Olympiatoppen som skal vare i 5 år fra 15.10.2017. NPF har valgt å dele 

flattvannsnorge inn i tre regioner: vest, sør og øst og en kraftsentergruppe. Hver region har en ansvarlig som skal 

arrangere samlinger på tvers av klubbene og øke fagkompetansen til trenerne. Ansvarlig for region vest er 

Morten Ivarsen, region sør er Svein Egil Solvang og region øst er Eivind Moer. Kraftsentergruppen består av 

unge utøvere 17-23år som gis mulighet til ekstra oppfølging og støtte. Det er klare krav fra Olympiatoppen til 

planlegging og rapportering for at midlene skal bli utdelt. Prosjektleder fra NPF er sportssjef. 

Landslaglege Lavrans Eikje informerte og oppfordret alle klubbene til å gjennomføre Rent Idrettsalg. Det ble 

også informert om at NPF går i gang med å bli sertifisert som Rent særforbund. Det ble også gjennomgått på 

storkjerm hvordan man sjekker om en medisin/preparat er lovlig å bruke i henhold til dopinglisten. Det kan 

sjekkes på www.felleskatalogen.no 

 

 

 

KONKURRANSEREGLEMENTET 
Startkontigent for 2018 ble bestemt til kr 500,- per utøver per stevne. Altså ikke en avgift per start, men en avgift 

per stevne.  

Etteranmelding og strykningsgebyr ble satt til kr.0.- 

Det var på forhånd sent ut forslag til nytt konkurransereglement og endringslogg var vedlagt. Endringsloggen ble 

gjennomgått punkt for punkt.  

Noen forandringer nevnes spesielt:  

9.0 – det tillates en dame U16 eller P14 padler i herrer U16 K4 under UM 

14.3 – ved langløp og sammenslåing av klasser, f.eks U18H og SH eller U18D og SD, starter en samtidig og 

henging på tvers av klassene er lov. Under NM skal ikke løpene startes samtidig, henging på tvers av klassene er 

ikke lov. 

28.5 – usportslig opptreden på langløp kan føre til utestengelse fra neste langløp 

30.1 – usportslig opptreden generelt kan føre til utestengelse fra neste stevne 

33.1 – nye øvelser. U18H K4 500m og U18D K4 1000m ble tatt inn på NM programmet 

52.2 – alle aldersklassene teller med norgescupene for lag 

52.3 – hvis en utøver deltar i flere klasser får hun/han kun poeng lagcupen i den yngste klassen hun/han deltar i 

Nevnes også at størst engasjement ble det rundt punkt 52.2 hvor noen klubber ønsket at P/G12 ikke skulle telle 

med i lagcupen for å sikre at de yngste barna deltar på stevner og turer kun ut fra eget ønske. Forslaget ble 

nedstemt med 4 mot 6 stemmer. Fra forbundet ble det opplyst om at barneidrettsbestemmelsene må følges, dvs i 

dette tilfellet at barn under 11 år ikke skal inngå i NC. 
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TERMINLISTEN 
Kr.sand medelte at de ikke kunne ta på seg Nordisk mesterskap alene. NPF står som arrangør og utnevner en 

stevneleder som går i gang med organisering og ved hjelp fra Kr.sand skaffer oversikt over mannskapslister. Alle 

klubbene i Norge ønsker å bidra til å få dette til og var samtidig enig om at Kr.sand er den beste plassen å 

arrangere Nordisk. Den økonomiske biten må avklares. Hvordan fordeles overskuddet mellom deltagende 

klubber og NPF. Stevneleder kommer med forslag. 

Datoen flyttes til helgen 11.-12. august. 

Både OKK og SKK ønsket å stå som arrangør av NC6 lagbåt NM på Årungen i september. OKK sa seg villig til 

å arrangere NC2 i istedenfor NC6, slik at situasjonen ble løst. OKK bemerket at dette må huskes til neste år ved 

lignende situasjon. 

Datoene for NC2 og NC6 som arrangeres på Årungen blir ikke endelig klart før i slutten av November når 

stiftelsen Årungen har hatt terminlistemøte. 

 

 

HMS 
I forbindelse med terminlisten kom det opp spørsmål rundt sikkerhet. Noen klubber er godt informert om at det 

må foreligge og innsendes en HMS-plan til NPF, men for noen var dette ukjent. 

 

 

RACE MANAGER 
Ble stilt spørsmål ved om ikke noen av de tingene som er beskrevet i kravspekk for v.2 er beskrevet i kravspekk 

v.1 og skulle ha blitt levert. Administrasjonen sjekker ut. 

Alle klubbene var enig om at enkelt oppsett over overnatting, lunsj og allergier må prioriteres opp. Det ble også 

bemerket av flere klubber at de syns prisoverslaget for en del tjenester virker høyt. 

Det ble opplyst om at NPF eier kildekoden til RM. Verken NPF eller utvikler kan selge produktet videre uten å 

diskutere med den andre part. 

 

 

REKRUTTERINGSPROSJEKTER 
I Virksomhetsplanen for inneværende tingperiode er det satt av som mål å øke antallet barn og ungdom til 5.000 

aktive.  

Siden 2015 har vi hatt «Padlingens dag» som et rekrutteringsprosjekt der rundt 20 klubber har deltatt hvert år. 

Tilbakemeldingene og anbefalingen fra klubbene var at type sommerskoler rett før skolestart på sommeren nok 

er mer treffsikkert inn mot rekruttere barn og ungdom. 

Videre ser klubbene at et foreslått lagbåtprosjekt vil kunne løfte rekrutteringen. 

Barne K4-ene fra 2013 har vært en suksess, og behovet for flere er tilstede. NPF minnet klubbene om at disse K4 

er NPFs eiendom og kun til utlån til klubbene. Klubber som ikke bruker disse kontaktes slik at disse kan flyttes 

til klubber hvor behovet ikke er dekket.  

 

 

PADLING.NO 
Enighet om at TKF ser på oppbygging av flattvannsdelen av padling.no slik at det blir lettere for å finne frem og 

at informasjon kan hentes ned fra nettsiden. 

 

 

Referat utført av: 

Eirik Verås Larsen 

Sportssjef Padling 
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