
TK hav, Teamsmøte 30.06.22 kl 19.00 
 
Til stede: Knut Kjelsås (Visepresident NPF), Sven N. Anderssen (Generalsekretær NPF), Thomas 
Pindard (Utviklingsleder NPF), Stig Terje Hansen, Christin Larsen, Sindre Slettestøl, Sigurd Schultz, 
Ken Henry Johnsen, Gry Gerhardt,  
 
Forfall: Alina Serkowska 
 
Referent: Ken Henry Johnsen 
 
Agenda: 

1. Introduksjonsrunde 
2. Visepresidenten, Knut Kjelsås, sier hei og velkommen 
3. Mandatet til TKH 
4. Arbeidsform / saker 
5. Fremtidig møteplan 
6. Eventuelt 

  
Knut orienterte fra politisk nivå om NPF sine ønsker og mandat for TH hav, rolleforståelse, forholdet 
til administrasjonen, samt TK hav sin understøttelse av NPF sin visjon, verdier og virksomhetsplan. 
Sven orienterte om de samme temaene sett fra administrasjonen sin side. 
Thomas orienterte om arbeidsform og møteplan. Det lages også en Teams-chat el. for TK Hav.  Sette 
dato for fysisk møte i september/oktober. 
 
Samarbeid med Eian fritid ang Bølgefestivalen (BF) 
BF besøkes av mange padlere fra store deler av landet, mange reiser dit med utgangspunkt i 
klubbtilhørighet og dette kan dermed være en god kanal til å overføre kunnskap tilbake til 
klubbene. NPF har ønske om å nå "praksisfeltet" innen havpadling, Det er ønskelig å være en 
premissleverandør på det faglige innen organisering, organisering og gjennomføring av 
padleaktiviteter og veiledning/coaching samt inspirere deltagere til å gå videre i kursstigen.  
 
BF er en stor og ferdig organisert arena som kan benyttes som plattform for å nå ut. NPF sin innsats i 
BF kan sammenlignes prinsipielt med samarbeidet mellom NPF og 
Vinterpadletreffet.  Samvirkeprinsippet og erfaringer kan lett overføres også til andre geografiske 
deler av landet som en arrangementsform som kan benyttes. 
 
Det er vesentlig at BF sitt narrativ ikke endres vesentlig, det må fortsatt være en arena hvor den 
enkelte deltager kan få arenaer for å lekent strekke komfortsonen sin, ha det sosialt, bli kjent med 
andre padlere mm. Dette vet man at møter behov både for økt trygghet gjennom økt kompetanse, 
inspirasjon til AL. 
 
Diverse 
Det ble orientert og delt erfaringer innen konseptet "padling på dagtid".  Gitt at aktiviteten skjer på 
dagtid er det utfordrende å stille tilgjengelige aktivitetsledere. Det er på det rene at det krever 
organisering og kanskje også incitamenter for å bygge tilstrekkelig robust kapasitet i klubb for å 
kunne ha slik aktivitet over tid. Det kan være regionsvis samarbeid mellom klubber for å bygge 
kapasiteten. En form for avlønning/kompensasjon til aktivitetsleder (trenere) kan gi god effekt, men 
til dette hører da utfordringen med finansiering. 
 
Det ble også gitt noen beskrivelser av utfordringsbildet rundt aktivitet for barn og unge, potensielle 
løsninger finnes antakelig også her i regionsvis samarbeid. 



Det kan være muligheter for å utvikle konseptet "regionssamlinger" til å være en arena for 
erfaringsdeling innen klubbdrift, motivasjon og kompetanseutvikling og nettverk for 
styremedlemmer, aktivitetsleder, ressurspersoner som arbeider med barn og unge mm. 
 
Neste møte: 
Bestemmes pr. e-post. 
 


