
Oppsummering møte 23.05.22  

Godt jobbet på en mandags kveld.  
Nedenfor er oppsummering av punktene som ble diskutert. Hvis noe er uklart eller feilsitert, send 
tilbake kommentar så rettes det opp.  
Det er viktig at hver enkelt tar tak i sine punkter siden en del av punktene allerede burde vært 
avklart.  

Oppgaver  
Møte TKF 23.05.22 - 

Teams                                                                                         
    Deltakere: Morten Iversen, Marianne Fjeldheim, Sven Anderssen & Tomas M. Osen  

Før sesong  Aksjon:  Ansvarlig:  Tidsfrist:  

Årlig klubbmøte  
Det skal gjennomføres klubbmøte etter 
konkurransesesongen.  

Sven kaller inn  Etter sesongen  

Terminliste/tildeling 
konkurranser  

Oppdatert liste er lagt ut på padling.no  Morten / Sven  Ok  

Konkurransereglem
ent  

Gjennomgang etter sesongen (endring med antall pr. 
klasse i UM) Forslag på å ta inn K2 mix i mesterskap 
2023  

Tomas setter 
opp møte  

Høst  

Fastsetter 
startkontingent på 
stevner  

-  -  -  

Kongepokal-øvelse  
Må behandles på NPF styremøte 24. juni - Forslag; 
K1-500 for kvinner, K1-1000 for herrer (sjekker om vi 
klarer å få nok deltakere i kvinneklassen)  

Tomas / 
Marianne  

31.05.2022  
Budsjett avd 11 og 
17  

Sven lager oppsett for flattvann og oversender TKF  Sven  ASAP  

Ansette 
aldersbestemte 
landslagstrenere  

Svein Egil - Junior, Susanne & Ellen - 
Ungdom                                Trener må få føringer på 
størrelse på lag (økonomi). Det må lages plan for 
samlinger. Det må lages plan frem til mesterskap.  

Tomas / 
Marianne / 
Morten  

Plan diskuteres på 
NC2  

Uttakskriterier  
Distanse – Uttak i forhold til økonomi og 
nivå                             Maraton - Diskutere med Arne B.  

Tomas / 
Morten  

Diskuteres med 
Arne B.  NC2  

RaceManager  
Er ferdigutviklet. Ønskelig at det ikke oppdateres før 
hver konkurranse. Stressmoment for 
arrangørklubbene  

Sven  Informere Peter  

I sesong           
Kvalitetssikring, 
Konkurranser, 
bane/maraton  

Kontinuerlig evaluering av arrangementene. TKF gir 
en tilbakemelding til arrangør i etterkant med ros og 
forbedringspotensialet  

Alle  
Etter hvert 
arrangement  

HMS under 
konkurranser  

Det settes opp dommerkurs kurs for lagledere i 
klubbene - Morten kommer med opplegg og 
tidspunkt.  

Morten  
Opplegg og 
tidspunkt ila. juni  

Starttillatelse ved 
for mange påmeldt  

-  -  -  

Seeding på 
nasjonale stevner, 
inkl. NM  

Klubbene kan støtte seg på TKF  Morten  
I forkant av 
konkurranser  

Arrangere testløp 
(lagbåt)  

Landslagstrenere melder ønske om testløp til TKF og 
arrangører  

Trenere 
aldersbestemt  

I god tid før 
arrangement  



Uttak internasjonale 
mesterskap 
aldersbestemt og 
maraton  

Kriterier må settes og formidles. Viktig med god 
informasjon og kommunikasjon ut til 
utøverne.                                        Tilbakemelding 
trenere Undom om bastant krav om deltakelse på 
samling for å bli med til Nordisk  

Morten ta 
dialog med E & 
S  

Ila. NC2  

Norges Cup  
Gjennomgang av reglement for premiering NC 
(bankett?)  

Alle  høst  

Helårs           

Nyheter og SoMe  
Landslaget utfordres/pålegges å lage innlegg til SoMe. 
Sentralt lager plan for innlegg (hva, hvor, hvor ofte)  

Morten snakke 
med utøvere. 
Sven lage plan  

Ila. juni  

Breddesamlinger  -  -  -  

Regionsamarbeid  

Sør og Vest fortsetteropplegget som har vært 
gjennomført de siste årene. Bør konkretiseres 
omfang. Øst oppfordres til å skape noe lignende for å 
samle kommende utøvere og gjøre noe ekstra  

Alle  
Diskuteres på NC 
fremover  

Utdanning           
Utviklingstrappa  

Må oppdateres ettersom padlesporten utvikler seg. 
Må være aktivt brukt i klubbene.  

Fora for 
klubbtrenere  

Kontinuerlig  

Trenerkurs  
Trener 1 kurs nettbasert på padling.no. Trener 2 kurs 
må det lages ett opplegg for  

Sven  
   

            

Dommer kurs  Se punkt over  -  -  

Tildeling av 
kursoppgaver  

-  -  -  

Trener samlinger  

Lage trenerfora blant hovedtrenere i klubbene. 
Kartlegge behov i klubbene. Trenersamling etter 
sesong, oppdatere klubbtrenere. Forbundet har 
midler til en 50% stilling til kompetanseheving på 
trenere på klubbnivå. Midlene kan benyttes inn mot 
trenerfora  

Alle  
Diskuteres på NC 
fremover. På plass 
til høsten.  

  
Snakkes til helgen.  
Tomas  
 


