
Regionsmøter 2021 
 
Årets regionsmøter ble gjennomført som hybridmøter (fysisk og digitalt).  
Med tanke på at det er 135 klubber i forbundet, var deltakelsen liten.  
Vi har kunngjøre neste års regionsmøter tidlig (ligger på terminlisten; 
https://padling.no/hav/), slik at klubbene kan planlegge sin deltakelse. Ved større 
deltakelse, håper vi å få enda bedre grunnlag for planlegging av forbundets 
aktiviteter, slik at vi kan bidra til å møte klubbenes behov. 
 
Møtene ble gjennomført etter et program som inneholdt;  

• Informasjon fra styret og administrasjonen 

• Oppgave/gruppearbeid; Hva trenger deres klubb for å styrke klubben / 
aktiviteten? 

• Oppgave/gruppearbeid; Hvordan kan klubbene i regionen samarbeide for 
å tilegne / heve kompetansen? 

 
Møteformen, med både fysisk og digital deltakelse, bød på noen utfordringer med 
tanke på å gjennomføre som planlagt. Besvarelsene viser at det var litt forskjellig 
tilnærming til arbeidet fra sted til sted. 
 
Møtene bar preg av ønske om videre utvikling og samarbeid i regionene. 
Besvarelsene var klart rettet mot å kartlegge områder for regionalt samarbeid mot 
felles mål. Forbundet sentralt fikk også mange gode innspill til aktiviteter som 
kan/skal settes i gang sentralt.  
 
Et gjennomgående tema er å utdanne, videreutvikle og beholde aktivitetslederne. 
Her vil forbundet arrangere regionsvise AL samlinger utover i 2022, der vi setter 
fokus på dette. 
 
Nedenfor er listet stikkordene fra gruppebesvarelsene på hvert møte 
 

Øst 30.november - Oslo 
- Tilgang på basseng og utsettingsplasser 
- Livredningsstigen 

o Samarbeide klubbene i regionen ved å samle deltakere nok til et felles 
kurs 

- Flere aktivitetsledere og motivasjon av disse 
o Beholde alle som har gått videre 
o Veiledere 

- Anleggskompetanse 
- Barn og ungdomspadling  

o Melde inn til ungdomsutvalg 
o Ta kontakt med de andre klubbene og samle deltakere til EtU UNG 

Ledelse 

Sør 1.desember - Kristiansand 
− Trenger tilsig av aktive AL 

https://padling.no/hav/


− Instruktører i førstehjelp 

− Samlinger for erfaringsdeling 

− Kompetanseheving for medlemmene 

− Klubbene kan samarbeide om turer og kurs 

− Trenger nøkkelpersonell(pådrivere) i klubbene 

− Førstehjelpskurs 

− Hvordan gjøre det interessant for AL å bidra? 

− Kompetanseheving 
 

Midt 2.desember - Trondheim 
− Hva trenger vi? 

o Fortsatt regionsamlinger 
o ETU ung 
o Fastsette datoer tidlig! 
o Møteplasser for å bli kjent med andre padlere i Norge – bygge 

fellesskap – nettverk – padleglede – gjerne digitalt 
o Videregående i regionene 
o Aktiver lokal kompetanse nasjonalt 
o NPF må dele ressurser 

▪ TK hav referat 
▪ Dokumenter 
▪ Infoplakater 
▪ Slippe å finne opp hjulet 
▪ How to Club 
▪ ETU para 

o Plan for oppfølging etter grunnkurs 
o Lavterskeltilbud på faste dager sesong/året 
o Øk støtte fra forbundet til kompetanseheving 

− Regionalt samarbeid 
o Fortsette med regionale samlinger/andre samlinger(styre/instruktør) 
o Rangøya(tilsvarende)med feles arrangementskomite 
o Aktivitetsledersamlinger 
o Utlån av AL 
o Fellesturer 
o Felles arrangement 
o Inkluder lokale på tur 
o Klubber med mange ressurser hjelper andre med ressurser 
o Invitere naboen på de faste arrangementene 
o AL samlinger 

 

Nord 6.desember - digitalt 
- Turledelse 

o AL kurset gir ikke tilstrekkelig kompetanse for å være en turleder i , de 
mangler kompetanse til å lede turer på vannet, umulig innenfor rammen 
på 16t 

o Tromsø Havpadleklubb har forsøkt et opplegg der de gjennomførte AL-
kurs over to helger 



- Levere aktivitet klubbene trenger 
- Digitale møteplasser for region Nord mtp. kompetanseheving. Fysiske må 

avtales i veldig god tid og det må velges gunstige tidspunkt og sted 
- Det er ønske om å samarbeide om samlinger dele turprogram i regionen 

 
 

Vest 7.desember - Bergen 
- Motivasjon / engasjement 

o Få flere til å ta trenerutdanning 
o Få trenere til å bli værende og lede aktivitet 

- Markedsføring av våttkort og kurs i regionen 
- Organisasjonskompetanse 

o Klubbene samles til et møte i starten av februar. Her skal klubbene gå 
sammen om å lage en klubbhåndbok for klubbene i regionen 

- Opprette digitalt forum 
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