
REFERAT KLUBBMØTE SURFSKI 2022 
 

 

TEAMS 
28. MARS – Kl. 19:00 – 21:00 

 
 

1. Velkommen, og presentasjonsrunde 
 
Deltakere: 
Arendal KK: Kristian Hermansen og Hans Jørgen Mørch 
Bodø KK: Helge Johan Andreassen og Jim 
BSI: Christin Larsen og Bente Solberg 
Drøbak KK: Jan Reyer Elders og Frode Nyhavn 
Haugesund KK: Morten Nyborg 
Kristiansand KK: Bjørn Kristensen 
Larvik Pkl.: Erik Scavenius 
Oslo KK: Randi Nygaard og Pim Laken 
Risør Ro og Padleklubb: Bengt Adeler 
Stavanger KK: Marit Nilsen og Jonny Haugen 
Sunnhordaland KK: Morten Føyen 
Trondheim KK: Audun Sletten og Fernando Perez-Fernandez 
NPF: Sven Nordby Anderssen og Martin L. Hanssen 



2. Aktivitetsutvikling i klubben 
Kort om aktiviteten som er i klubbene og hvordan det tilrettelegges for Surfski, 
rekruttering, trening og konkurranse fokus. 
Synes å være en forsiktig men positiv utvikling. 
 

3. Hva sier Virksomhetsplanen om hva vi skal holde på med? 
Enighet om å ha som minimum ambisjon om: 

1) Avholdelse av NM (Risør Ro og Padleklubbsom arrangør) 

2) Avholdelse av Trener samling (Sted og dato bestemmes senere) 

3) Avholdelse av Trener 1 kurs (Sted og dato bestemmes senere) 
 

4. TK-surfski, rolle og oppgaver 
Lagt ut en nyhet rundt TK-ene og oppfordring til innspill til kandidater 
Ingen grens-spesialister sentralt i administrasjonen 
TK-ene og andre kan dekke inn kompetanse på områder ikke den faste adm 
innehar. 
Per i dag sitter følgende i TK-surfski: 
Kristian Hermansen, Arendal KK 
Marit Nilsen, Stavanger KK 
Randi Nygaard, Oslo KK 
Sven Nordby Anderssen, NPF 
 
Oppfordring om å melde inn forslag til nye medlemmer. 
 

5. Terminliste nasjonalt og lokalt 
 
1) NM 
Som et minimum arrangeres et årlig NM 
Klasser? I tillegg til K1 damer og herrer er det stemning for også K2 
2) NC  
Klubbene mener det ikke er realistisk med å gå i gang med NC, men heller ha 
fokus på mindre arrangementer. 
Det er et konkurransereglement for surfski og en arrangørhåndbok som er viktig 
for gjennomføring. 
3) Mindre konkurranser og samlinger kan legges ut på terminlista til NPF, og 
legge inn begrensninger i deltakerantall.  
 
Sikkerhet i arrangementer er viktig for klubbene og at 
arrangementskompetanse bygges gradvis.  
Spørsmål rundt systemer for å følge deltakerne slik det var i NM/Nordisk. Da 
valgte en det Svenske systemet Tracker som kan kjøpes privat. 
 
Klubbene legger selv inn sine arrangementer på vaattkort.no.  



 
 

6. Trenerutvikling i klubbene 
Klubbene melder tilbake til forbundet om behov. 
Til Trener 1 ses det på en eventuell implementering av teoretisk e-læring modul 
og en praktisk modul etter modell fra Trener 1 flattvann. 
 

7. Andre saker 
NPF trenger stoff og bilder til sin nettside og Facebook. 
 
Formen på møtet. Tilslutning til at denne type møter gjøres digitalt. 
Saksliste kunne vært sendt ut p forhånd. 
 
Behov for å møtes oftere på denne måten med diskusjoner på felles 
problemstillinger. 
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