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Referat klubbmøte Flattvann 2020  
Avholdt som web-møte 11. nov kl 17-19 
Møteleder: Sportssjef Eirik Verås Larsen 

Tilstede: Eirik Verås Larsen NPF, Sven N Anderssen (NPF), Martin Hansen (NPF)  Henning Karlsen Laksevåg 

KK, Kristoffer Mjelstad Njørd, Frode Rudolfsen Flekkefjord KK, Mette Vollesfjord Flekkefjord KK, Jan 

Palucha Kristiansand, Jan Børge Usland Oslo KK, Lars Hjemdal Oslo KKNils Olav Fjeldheim Tysvær KKK,  

Sølvi Helgesen Tysvær KKK, Lavrans Eikje Tysvær KK, Terje Hollingseter Bærum KK, Jostein Sund Jensen 

Bærum KK Arne B Sletsjøe Strand KK, Wiliam Juul Strand KK, Hakeem Teland Strand KK, Morten Minde 

Strand KK, Morten Ivarsen Fana KK, Anna Olsson Fana KK,  Henrik Johansen Moss KK,  Karl Erik Berg 

Malvik KK 

  

Sportssjef NPF ønsket velkommen og klubbene fortalte om status for 2020: 

Malvik KK: 

Har en liten gruppe, litt langt fra resten av flattvanns-Norge. Får hjelp fra Trondheim til å 

bygge opp flattsvannsmiljø. Har en del unge padlere fra 8-9 år til 14 år. 

Laksevåg KK: 

Har en kjerne på 5 utøvere opp til og med junior, og  med godt tilsig av yngre utøvere. God 

aktivitet og engasjerte foreldre, og ser lyst ut på 2021. 

Njørd: 

God aktivitet og mange jenter på kajakkskole. En utfordring når man skal samle alle inne. 

Godt samarbeid med Fana KK når det gjelder trening. Klubben må prøve å engasjere foreldre 

mer. 

Fana KK: 

Bra aktivitet, har i år fått flere jenter inn i klubben. Må for første gang lage treningsplan for 

klubblokale slik at det skal bli plass til alle som vil trene inne. Har som mål å engasjere flere 

foreldre, og få dem ut i kajakk. 

Tysvær KKK: 

Stor aktivitet, 27 utøvere med på klubbsamling i november, også stort foreldre engasjement. 

Bra driv i treningsgruppen, 8-10 jenter i aldersgruppen 12-15 år, også god ungdoms og 

juniorgruppe. Mange gode trenere, og det ser lyst ut 

Flekkefjord KK: 

Har fått over 80 stk gjennom kajakkurs i 2020 derav over 45 barn, og har fått en god base å 

bygge videre på. En god foreldregruppe som engasjerer seg, men kan være litt utfordrende å 

få nok trenere når man får så mange barn. Har bryggevakter når det er padling for å ha god 

kontroll når mange skal ut samtidig. Det er også en måte å engasjere foreldre på. 

Kristiansand KK: 

Fått en god gruppe i løpet av sesongen, ca 15 utøvere, men sliter med å engasjere alle 

foreldre. Oppmøte på trening faller litt utover sesongen, men får stort oppmøte på 

nybegynnerkurs. 

 

 

 

http://www.padling.no/
mailto:padleforbundet@nif.idrett.no


 

 

 
 

 

 NORGES PADLEFORBUND 

NORWEGIAN CANOE ASSOCIATION 
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og International Canoe Federation (I.C.F) 

              

Serviceboks 1, Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 0840 Oslo Tlf: +47 21 02 98 35 Faks: +47 21 02  98 36 

Bankgiro 5134.06.06322 Internett: www.padling.no  E-mail: padleforbundet@nif.idrett.no  Organisasjonsnr. 971 164  050 

Bærum KK 

Normal aktivitet gjennom 2020, mange på nybegynnerkurs. Noen utøvere forsvinner til 

langrenn gjennom vinteren. Litt mange gjengangere av foreldre, klubben må prøve å 

rekruttere flere foreldre til klubbens arbeid. Utvider nå klubben med større båtplass, lager og 

padlemaskinrom. 

Strand KK: 

Økende antall medlemmer gjennom sesongen, både blant barn og voksne. Ca 30 aktive fra 14 

år og oppover, men har noen hull i 2004-2005-generasjonen. Nye brygger har frigjort masse 

båtplass, slik at klubben er rustet for flere medlemmer. Hakeem Teland overtar som daglig 

leder etter Morten Minde, Andrew Sheriff inn som anlegg og vedlikeholdsansvarlig og ella 

Jones inn som kursansvarlig. 

Oslo KK: 

Stor tilstrømming av medlemmer i 2020, ca 600 nye medlemmer. Profesjonaliserer klubben, 

ansatt Lars Hjemdal på 100% som daglig leder. Utfordringen er å finne trenere/treningslokale 

for alle nye medlemmer. 

Moss KK: 

Jobber bra med rekruttering, ca 25 padlere på vannet, derav 10 jenter. Kanoutleie har økt i år, 

og gir bra tilskudd til klubben. Har 3 trenere som tar ansvar, og det er en positiv utvikling for 

klubben. 

 

Avklaringer og oppklaringer 

Sportsjef orienterer om følgende: 

Klubbmøtet: 

Ingen vedtaksmyndighet, men en rådgivende forsamling, og et møtested for administrasjon og 

klubber, der man kan komme med innspill og råd. 

TKF er fagorgan til adm. Ikke politisk valgte medlemmer, men håndplukket av sportsjef og 

gen.sek pga sin fagkompetanse. TKF har ikke vært så aktiv i 2020 pga sportsjef har brukt 

trenergruppen, samt ansvarlige for ulike landslag som rådgivende organ 

  

Oppsummering av sesongen 2020 ved sportssjef: 

• På tross av corona er det arrangert 4 NM (sprint K-1 og lagbåt, Maraton kortbane og 

langbane), og 3 UM (K-1, lagbåt og maraton) 

• Kongepokal utdelt både til damer og herrer 

• NM veka på Hamar en stor suksess. Strand stilte med sekretariat på både kort og 

langbane maraton 

• Regionale konkurranser både i vest, sør og øst 

• Ukens økt – klubber meldte inn resultater 

• Skiensamling over 100 utøvere fra ungdom og oppover. Fokus på lagbåt og 

trenerutvikling 

• World Cup sprint i Szeged, Ungarn, eneste internasjonale konkurranse i år. Lars 

Mange Ullvang, nr 6 på K-1 500m, nr 7 på K-1 1000m, Maria Virik nr 3 på k-1 

1000m, nr 6 i B-finale på K-1 500,  Daniel Salbu/Eivind Vold nr  10 på k-2 1000m 

• VM- maraton avlyst, nedtur for padle-Norge 
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• Mye ekstra jobb ifm arrangementer, pga corona både for klubb og NPF.  Bl.a. med 

begrensinger på personer inne på arrangørsområde. All ære til arrangørklubber. 

• Streamning av NM på facebook. Bra tiltak for de som ikke fikk være til stede. NPF vil 

se videre på dette konseptet. 

• NPF har gitt råd og retningslinjer til klubber vedrørende smittevern 

• NPF arrangerte dommerkurs webinar på flattvann og maraton 

 

Trenerteam 2021: 

Eirik Verås Larsen, Jacob Norenberg, Tom Selvik, Morten Ivarsen 

En stor forbundsgruppe er mulig pga av flere utøvere fra OLT talentprosjektet. Inn mot 2021 

vi Maria Virik og Lars Magne Ullvang  få ekstra prioritering fra OLT 

 

Struktur Flattvann: 

Til og med U18: klubbtrener har ansvar for utøveren 

Fra senior: NPF gir ukentlig treningstilbud i Oslo og Bergen 

 

2021-2024: Planer flattvann 

• NPF ønsker en hovedtrener i 100% stilling, samt assistenttrener i 50-100% stilling, 

helst på 3 års kontrakter 

• Dette betyr at styret må øke overføringer til flattvann 

• NPF søker om nye talentmidler fra OLT. 

• Vanskelig sponsormarked, klubber må bidra til landslagssatsning 

 

Utdanning: 

• Utviklingstrapp: første utkast ferdig, Det vil bli arrangert et eget møte med trenere får 

å gå igjennom trappen, får å se om alt henger sammen 

• Trener-1: all teori er lagt opp som e-læringskurs. Kursdeltagere kan gjøre all teori på 

egenhånd, så har man en dag til det praktiske trenerarbeidet. Man kommer inn på e-

læringsmodulene via innlogging på «min idrett» og kursbevis blir lagret der. 

• Teknikk: det vil bli lagt teknikkvideoer på padling.no med kommentarer. 

 

Racemanager: 

Fungerer bra, oppstår fortsatt litt brukerkrøll, som for eksempel når noen har feilt nummer 

eller lignende 
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Trenerteam aldersbestemte lag og maraton: 

Ikke avklart enda for 2021 hvem som har ansvaret for de forskjellige lagene.  

Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære oppfølging og tilstedeværelse på følgende 

arrangementer i 2021 

U16: Påskesamling, Tilstedeværelse på NC 1-3, sommerleir, Nordisk Samling, Nordisk  

U18: Påskesamling, Tilstedeværelse på NC 1-3 sommerleir, U-18 samling EM, Nordisk 

Samling, Nordisk . 

Maraton:  Fagressurser NM, samlinger, EM, VM 

 

Regionsansvarlige: 

Vest: Morten Ivarsen 

Sør: Susanne Rosåsen 

Øst: Mathias Hamar 

Regionsansvarlige koordinerer aktivitet på tvers av klubbene, faglig bidrag på samlinger, og 

jobber både med bredde og topp. 

 

Egenandeler 2021: 

Senior: Opp til 20.000 kr per utøver i forbundsgruppen for treningssamlinger 

U18/U23 EM:4000kr pr utøver 

U18/U23 VM: 0 kr 

Nordisk: 2000kr pr utøver 

Landslagstøy til Nordisk: Utøvere må kjøpe en pakke, pris mellom 500-1000 kr, nytt tøy hvert 

år 

 

Terminliste 2021: 

Se oppdatert liste på https://padling.no/flattvann/ 

I forbindelse med terminlisten ble det diskutert en Skien-samling  sommer 2021 slik det ble 

arrangert i 2020. i 2020 var egenandelen for klubbene kr 400 per person/døgn. I 2021 blir 

prisen ca 800kr per person/døgn. NPF vil komme tilbake med informasjon og høre hva 

klubbene er interessert i. 

 

Corona-tiltak: 

Klubber finner informasjon om tiltak hos sin kommune og hos NIFs smittevernveileder. 

Kommuner kan ha ulike tiltak. Hver klubb lager egne tiltak ut i fra gjeldene regleverk i sin 

kommune. Er man i tvil og ønsker NPFs mening, ta kontakt.  Strand KK mente at man burde 

unngå å bytte med å trene fra flere ulike klubber for å unngå for mange nærkontakter. 
 

 

Referat skrevet av Morten Ivarsen, medlem TKF og sportssjef Eirik Verås Larsen 
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