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Referat ledermøte Flattvann 2019 
 

Avholdt: 09.11.2019 Park Inn, Gardermoen kl.1000-1800 

Møteleder: Sportssjef Eirik Verås Larsen 

Tilstede: 

Eirik Verås Larsen NPF, Sven N Anderssen (NPF), Geir Kvillum (President NPF), Henning Karlsen Laksevåg 

KK, Trond Mjelstad Njørd, Kristiane Spikkeland Flekkefjord KK, Amalie Solvang Flekkefjord KK, Ingrid N 

Kristoffersen, Kristiansand KK (via Skype), Vidar Tønnesland Kristiansand KK (Via Skype), Jan Vidar Palucha 

Kristiansand (via Skype), Jan Børge Usland Oslo KK, Nils Olav Fjeldheim Tysvær KKK,  Sølvi Helgesen 

Tysvær KKK, Kristin Amundsen Bærum KK, Grete Svendsen Bærum KK, Arne B Sletsjøe Strand KK, Wiliam 

Juul Strand KK, Moten Ivarsen Fana KK, Lisa Johansen Moss KK, Henrik Johansen MossKK,  

 

 

Sportssjef Eirik Verås Larsen ønsket velkommen og startet med informasjon til deltakerne om 

hvilken myndighet Ledermøte og TKF har. 

- Ledermøtet: møtested for klubber og administrasjon komme med gode forslag, gi 

sportssjef og adm gode råd til å gå videre 

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

sportsjef og gen.sek pga sin fagkompetanse 
 

Oppsummering av sesongen 2019 ved sportssjef 
• Kongepokal damer – ikke utdelt pga for få deltagere, søkt kongepokal for 2020, krav 

er 15 startende, oppfordre klubber til å stille med damer. 

• NM-maraton Setskog – gode tilbakemeldinger 

• Evaluering på alle NC-stevner, sendt til lagledere og deltakere i senior 

• Vellykket WC maraton i Sandvika 

• Gjennomført trener-1 kurs i region øst, sør og vest 

• Gjennomført starterkurs på NC 2 

• Gjennomført dommerkurs maraton 

• ITO-godkjent dommer på sprint 

• Færre medaljer på Nordisk sprint ift tidligere (Våre beste U-21 deltok ikke på Nordisk 

pga VM-forberedelser) Målet må være å få et bedre nivå på ungdom og junior, da er 

sjansene større at de forsetter inn i senior-klassen 
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• Stevneresultater internasjonalt i 2019  

o Nordisk2018  ant. Medaljer (U16-U18-U21)  6 - 13 - 20  

o Nordisk2019  ant. Medaljer (U16-U18-U21)  8 - 5 - 10 

o U23 EM    2, 3, 7 

o World Cup    5,1,2,4 

o European Games  10,10,11,5 

o VM     13,10 

o VM U18 Maraton   12,15 

o VM U23 Maraton   2 

o VM Maraton    7, 12 

o World Cup Maraton  1,2,2,3,3,4,4 

Struktur Flattvann – 2020 

Hovedtrener Rastislav Kuzel sin kontrakt går ut 31.12.19. Etter en dialog med hovedtrener, er 

man blitt enig om å ikke forlenge kontrakten 

Ny trenermodell flattvann: 

Trenerteam: Eirik Verås Larsen, Tom Selvik, Jacob Norenberg og Morten Ivarsen 

Hver trener har ansvar for en gruppe utøvere.  Viktig å gjøre avklaringer i forhold til 

forventninger og tidsbruk. Også avklare forventinger til utøvere—skape mer selvstendighet 

Utøvere er under klubbtrenere til de er ferdig med U18. NPF skal ha ukentlige treningstilbud i 

Oslo eller Bergen for 1. års senior og oppover 

 

U16 

Ansvarlige: Susanne Rosåsen, Ida Sjursen 

Medhjelper: Kristiane Spikkeland 

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

 

U18 

Ansvarlige: Morten Ivarsen, Svein Egil solvang  

Medhjelpere: Per Christian Wessel, Kristiane Spikkeland 

Plan: Vintersamling sammen med seil, Påskesamling, Tilstedeværelse på NC 1-3 sommerleir, 

U-18 samling VM, Nordisk Samling, Nordisk Lahti 

 

U-23: Trenerteam senior har hovedansvar. 

 

Maraton:  

Ansvarlige: Mathias Hamar, Arne B Sletsjøe 

 

Kraftsenter Oslo: NPF jobber tett sammen med Wang. Karl Anders Sletsjøe er ny sportsjef for 

padling på Wang, NPF ønsker kvinnelig assistent trener og stilling ledig sendes ut.  Karl 

Anders er også nylig blitt ansvarlig for Region Øst og de er startet opp en fellestrening i uka. 

 

Trenerkurs: beskrevet på padling.no. Der ligger det øktplaner for introkurs og grunnkurs 
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Trener 2 -kurs: svært omfattende, deltagere må være klubbtrenere i flere år. Ønsker å 

gjennomføre kurset annen hvert år sammen med roforbundet. Oppstart 2021. 
 

Terminlisten 2019 
 
4.8.- april Påskesamling Flekkefjord 

25-26. april Copenhagen Spring regatta Lyngby 

2.-3. mai NC 1  Tysvær 

23.-24. mai NC 2  Oslo/Bestumkilen 

5.juni Oslo kajakk sprint Oslo/Tjuvholmen 

6.-7. juni NC 3  Årungen (Strand KK) 

20.-21. juni UM K-1/NC 4 Laksevåg 

22.-26. juni Sommerleir Laksevåg 

27. juni  NM maraton kortbane Hamar 

28. juni NM maraton Setskog 

1-2 aug Nordisk Sprint Lahti, Finland 

26.-30. august VM maraton Sandvika 

5.-6. september NM K-1/UM lagbåt/NC5 Kristiansand 

19.20. september NM lagbåt/NC6 Kristiansand 
 

 

Situasjonsbeskrivelse fra klubbene 
Kristiansand KK: God gjeng med unge padlere, også flere aktive utøvere. Veldig fornøyd 

med trener Susanne Rosåsen. Har et samarbeid med roklubb. 

Fana KK: Manglende rekruttering i de yngste klasser, spesielt jenter, få som tar ansvar. Hatt 

suksess med introkurs som bidrar godt økonomisk 

Oslo KK: Slitt litt med rekruttering blant de yngste. Stort fokus på å utvikle Bestumkoilen 

som konkurranse arena 

Moss KK: Oppgradert treningsrom, men få nye aktive, Føler de er en robust klubb med 100 

medlemmer.  

Flekkefjord KK: God vekst blant yngre, fokus på at padling skal vær ene familieidrett med 

aktive foreldre. Starter opp lavterskelgrupper for at man skal fortsette med padling. Prøver på 

bedre oppfølgning av de som er på landslagsnivå. 

Bærum KK: Stor sommerbeholdning av padlere, men mange forsvinner på vinteren. Litt 

krise i trenersituasjonen siden Jacob og Jostein signaliserte at de ville slutte, men de fortsetter 

sammen med Mattis Næss.  

Njørd: Ok rekruttering, men sliter på trenersiden. Har ikke trenere, så aktive må trene yngre. 

Avhengig av nøkkelpersoner. Bra resultat i 2019, håper det vil fortsette 

Tysvær: stabilt i forhold til medlemstall: bra rekruttering, spesielt på guttesiden, mangler 

jenter i ungdom og junior. God struktur i trenerteamet, har begynt å betale trenere. Bygd nytt 

båthus som dobler kapasiteten. Fokus på å involvere hele familier, god dugnadskultur. 

Laksevåg KK: 4 eliteutøvere, 10 rekrutter, men synes det er vanskelig å ivareta og få 

kontinuitet. Jenter gir seg fort. Har hatt folk på trenerkurs, men mangler hovedtrener.. Skal 

bygge på for å utøke treningsrommet. 
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Strand KK: 600 medlemmer, mange masterpadlere. Bra rekruttering. Alle ungdomspadlere 

blir kurset som trenere for de yngre. 

 

 

Konkurransereglementet 
Maraton kortbane: Blir NM øvelse i 2020 

 

Endringer for 2020 sesongen som ikke tas inn i Konkurransereglementet: 
 

Startkontigent NC og NM bane: 500 kr i 2019.  

 

Premiering barne K4: Premiering av alle barne K4’er blir rett etter løpet mens utøverne 

fremdeles sitter i kajakken. Det er for å sikre en god ramme rundt premieutdeling. 

 

Inndeling barne K4 mix: Alle som skal padle + lagleder fra hver klubb møter på oppgitt sted 

30min før løpsstart. Utøvere fordeles i båter der og da, banenummer fordeles der og da. 

Lagleder for hver klubb/båt noterer navn på mannskap og banenummer. 

 

Testløp U16, U18 og Senior: Klubbene melder på hvilke utøvere som ønsker å padle K2 /K4. 

Trenerteam setter opp kombinasjoner ut fra liste over påmeldte utøvere som fås fra arrangør. 

 

Seeding lagbåt NM: Seeding gjøres av TKF v/Morten Ivarsen 

 

Overnatting: Overnatting skal tilbys fra arrangør av NC og NM. Overnatting trenger ikke 

være gymsal. F.eks Vestby hyttepark som alternativ ved stevner på Årungen. 

 

Lunsj: Arrangørklubb bestemmer selv om de vil tilby lunsj. Dette kom som en konsekvens av 

dårlig benyttelse av lunsjtilbudet fra deltakerklubber. 

 

Arrangørmanual: Alle arrangørklubber av NC og NM blir fulgt opp av NPF ved bruk av 

arrangørmanualen. Klubbene må melde inne navn på personer i nøkkelposisjoner ref frister i 

Arrangørmanualen. Målet er bedre kvalitet på NC og NM 

 

Ledermøte navnendring: Ledermøte bytter navn til klubbmøte. Det prøves å ha to 

klubbmøter per år. Ett vårmøte før sesong og ett klubbmøte høst etter sesong. 

 

 

Forsikring 
NPF legger før sesongen frem ett forslag til forsikring av alle utøvere. Det bli en forsikring 

gjennom Idrettens Helsesenter. Forsikringen dekker idrettsrelaterte skader under trening og 

konkurranser. Roforbundet har en avtale som fungerer godt og vi prøver å få til samme avtale.  
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Turløp – klasseinndeling – Race Manager 
For å gjøre det lettere å arrangere turløp så gjøres nå RaceManager klart til å håndtere alt fra 

påmelding, betaling, gjennomføring og resultatservice. Standard klasseinndeling er viktig når 

en lager ett dataprogram som skal håndtere turløp. Etter en del diskusjon ble det enighet om å 

foreslå for alle turløpsarrangører å premiere etter følgende inndeling. 

 

Premiering i tre aldersklasser: 

 

Kvinner U18, kvinner, kvinner 50+ 

Menn U18, menn, menn 50+ 

K2 deles inn i to klasser: Menn/mix, Kvinner 

 

Ved påmelding velges Elite eller Tur. Om en velger Elite eller Tur har ingenting å si for 

premieringen, det er kun fra at deltaker skal ha mulighet å sammenligne seg mot andre 

deltakere med samme type kajakk. Ved påmelding så blir det en tekst som sier at for å kunne 

stille i klasse Tur så må kajakken (også surfski) være bredere enn 46cm. Ved påmelding så 

velger en også hvilken kajakktype en padler. Kajakktypene en kan velge mellom er: Racer, 

Turkajakk, Hav, Surfski. Kajakktype har ingenting å si for premiering, det er kun for at 

deltaker skal ha mulig å sammenligne seg selv mot andre i samme kajakktype.  

 

Alle turløp bør også tilby følgende klasser så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig: 

 

SUP og Kano 

Klasseinndeling SUP: Kvinner U18, Menn U18, Kvinner, Menn 

Klasseinndeling Kano: En klasse 

 
 

Egenandeler 2020 
Det forventes mindre tilskudd fra Olympiatoppen til 2020 sesongen og klubbene bes derfor 

budsjettere med kr 30 000 for de utøverne som skal være med på alle samlinger. To 

vårsamlinger og høst samling. I 2019 ble klubbene bedt om å budsjettere med kr 20 000. 

 

Egenandel til U18/U23VM holdes uforandret på kr 4000 per utøvere. 

Egenandel til Nordisk økes med ca kr 750 for at nytt representasjonstøy skal kunne kjøpes 

inn. Egenandel Nordisk 2020 blir kr 2750 – 3000 per utøver. 
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President Geir Kvillum informerte 
NPF har innkalt klubbene til regionsmøter i begynnelsen av desember. Viktig å understreke at 

styret jobber etter tingets instrukser, de driver ikke detaljstyring. Styret blir målt på hva som 

står i virksomhetsplanen 

Med sine 4 hovedområder: Org.utvikling, kompetanseutvikling, arr.utvikling og 

konkerranseaktivitet 
 

 

Race Manager 
Racemanager ved leder av arbeidsgruppen William Juul informerte om oppgraderinger.  

På bakgrunn av møter med stevnearrangører så prøver man å forbedre racemanager 

• Problemer ved påmelding—nå skal man få en kvittering som viser at man har meldt 

på. 

• Overnatting—nå skal man få navneliste ved overnatting 

• Tidsplan - lettere å flytte bolker med løp, kan legge inn tidsrom mellom løp, angir 

tidspunkt for første løp, så genereres tidsprogrammet 

• Fullskala tester gjennom vinteren 

• Lagledermøter – fungerte bra, men mange strykninger, bør være tydeligere varsel hvis 

endringer på lagledermøtet medfører borttag av SF 

• Langløpsnummer—Hver klubb stiller med egne serier. Forbundet sjekker innkjøp 

• Kommunikasjon med lagleder → whatsapp kan være aktuell. Åpne opp for 

styrkninger helt frem til lagledermøtet slik at man slipper å gå igjennom alle løp mht 

strykninger på møtet 

 
 

 

 

 

 

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