
LEDERMØTE KAJAKKPOLO 2021 
 

 

Teams  
26. januar – Kl. 19:00 – 20:30 

 
Ledermøtet har til hensikt å samle ledere og ressurspersoner for felles planlegging av 
kommende sesong. Hovedmålet for ledermøtet er å skape et godt grunnlag forankret i 
dagens situasjon og bruke dette til å tilrettelegge for en sesongplan og terminliste for 
sesongen 2022. 
 
Deltakere: Jon Anders og Sondre (OKK), Patrick (Puddefjorden), Jonny (Larvik), Sofie og Peter 
(TKK), Peter (Svaldbard), Koert (Drøbak), Ingeborg (NTNUI)  
 

AGENDA 
Hva              Aksjonspunkter Ansvarlig 

Situasjonen i klubbene: 
Puddefjorden  

- Lite aktivitet, stengt pga korona. Lite 

oppmøte 

- Håper å stille lag til konkurranser 

- Problematisk å rekruttere nye 

Larvik 

- Samme kjernen som har holdt på i 5. 

året 

- Tre nye som er med på treningene 

- Ikke noe gjennomtrekk 

- Prøver aktivt å rekruttere i Sandefjord 

og Havpadlerne Færder 

OKK 

- Bra aktivitet og vekst 

- Bassengtreninger når dette har vært 

mulig 

- En del nye medlemmer, håper på 3-4 

lag til konkurranser 

TKK 

- Bra oppmøte, 16 stykker i basseng 

- Ofte studenter, dukker opp en del 

ganger og er ivrig. 

- Utfordinger med å få en ordentlig kamp 

når det er mange nybegynnere. 

- Liten interesse for konkurranse 

Bodø 
- Det er veldig lav aktivitet for tiden på 

kajakkpolosiden for vår del.  

  



- Mye skyldes koronarestriksjoner. Noe annet 
er manglende interesse. Det spiller også inn 
at bassenget der vi har trent er under 
utvidelse nå og vi får ikke trene der.  

NTNUI 
- 3-4 som kommer på treninger 
- Samarbeider med TKK 

 
Drøbak 

- Prøver litt mer igjen i år ettersom  
 

Utarbeidelse av terminliste for 2022: 
- Forslag til turneringer i Norge 

o NC 1 – Oslo KK 
▪ 14.-15. Mai 

o NC 2 / NM Veka – Larvik 
▪ Dato: 25-26. juni 

o NC 3 – Trondheim 
▪ Dato: 3.-4.sept 

o Andre turneringer 
▪  

  

 

 

 

 

Trener- og dommerutvikling: 
- Trenerkurs 
- Dommerkurs eller fokus på regler, 

praktisk dømming 
- Lavterskel 

 

Martin følger opp og setter 

opp kurs /samling til høsten 

15.6 

Informasjon: 
- Settes opp test-turnering 

o Klubber som ønsker tilgang som 
arrangørklubb bes sende mail til 
peter@racemanager.net 

 

Racemanager tas i bruk på 

NC og NM, arrangørklubber 

kontakter for bruker 

 

Eventuelt: Planene til TK 
- Ferdigstille Racemanager 
- Hjelpe i gang nye klubber som 

Kristiansand 
- Implementere kajakkpolo i 

aktivitetsbanken 
 

  

 

 


